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Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas
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TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente
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Des. Paulo da Cunha
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TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00
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Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Sexta-Feira, 21 de Setembro de 2018 - Edição nº 10343

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSIÇÃO N.º 14/2010 - TP,

DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, EDIÇÃO 8403 DE 27/08/2010



Índice
COMARCAS 4
Entrância Especial 4
Comarca de Cuiabá 4
Diretoria do Fórum 4
Varas Cíveis 4
		1ª Vara Cível 4
		2ª Vara Cível 13
		3ª Vara Cível 17
		4ª Vara Cível 28
		5ª Vara Cível 39
		6ª Vara Cível 47
		7ª Vara Cível 53
		8ª Vara Cível 88
		9ª Vara Cível 101
		10ª Vara Cível 116
		11ª Vara Civel 145
		1ª Vara Especializada em Direito Bancário 151
		2ª Vara Especializada em Direito Bancário 165
		3ª Vara Especializada em Direito Bancário 178
		4ª Vara Especializada em Direito Bancário 186
		Vara Especializada em Ação Civil Pública e
Ação Popular 188

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 188
		1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 188
		2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 190
		4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 195
		5ª Vara Especializada de Família e Sucessões 196
		6ª Vara Especializada de Família e Sucessões 198

Varas Especializadas da Fazenda Pública 202
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 202
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 210
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 213
		4ª Vara Especializada da Fazenda Pública 214
		5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 217
		Vara Especializada de Execução Fiscal 218

Vara Especializada do Meio Ambiente 220
Varas Criminais 222
		1ª Vara Criminal 222
		2ª Vara Criminal 222
		3ª Vara Criminal 224
		4ª Vara Criminal 225
		5ª Vara Criminal 225
		6ª Vara Criminal 225
		8ª Vara Criminal 226
		9ª Vara Criminal 226
		11ª Vara Criminal - J. Militar 227
		12ª Vara Criminal 229
		14ª Vara Criminal 230

Varas Especializadas de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher 232
		1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 232
		2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 238

Varas Especializadas da Infância e
Juventude 239
		1ª Vara Especializada da Infância e Juventude 239

Juizados Especiais Cíveis 240
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá 240
Juizados Especiais 240
		Juizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá 240

Comarca de Rondonópolis 242
Diretoria do Fórum 242
Varas Cíveis 242
		1ª Vara Cível 242
		2ª Vara Cível 245
		3ª Vara Cível 256
		4ª Vara Cível 259
		Vara Especializada da Infância e Juventude 268

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 268
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 268
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 272

Varas Especializadas da Fazenda Pública 277
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 277
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 285

Varas Criminais 297
		1ª Vara Criminal 297
		2ª Vara Criminal 297
		3ª Vara Criminal 298
		4ª Vara Criminal 300
		5ª VARA CRIMINAL 301
		Vara Especializada em Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher 301
		JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental 305

Comarca de Sinop 305
		1ª Vara Cível 305
		2ª Vara Cível 312
		3ª Vara Cível 318
		4ª Vara Cível 322
		5ª Vara Cível 325
		6ª Vara Cível 326
		7ª Vara Juizado Especial 339
		1ª Vara Criminal 350
		2ª Vara Criminal 351
		3º Vara Criminal 353
		4ª Vara Criminal 353
		Vara Especializada da Infância e Juventude 353

Comarca de Várzea Grande 353
Diretoria do Fórum 353
Varas Especializadas de Família e
Sucessões 353
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 353
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 355
		3ª Vara Especializada da Família e Sucessões 358



Varas Cíveis 358
		1ª Vara Cível 358
		2ª Vara Cível 362
		3ª Vara Cível 366
		4ª Vara Cível 381

Varas Especializadas da Fazenda Pública 384
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 384
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 386
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 413

Varas Criminais 420
		1ª Vara Criminal 420
		2ª Vara Criminal 420
		6ª Vara Criminal 421
		Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 421

Juizados Especiais Cíveis e Criminais 422
Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo
Rei 422
		Vara Especializada de Direito Bancáriio 422



COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0726732-64.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE:

 BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO:

 THAÍS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA – OAB/MT 21.589

 LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS – OAB/PR 8.123

 Trata-se de pedido formulado por BANCO DO BRASIL S/A para alteração 

do polo ativo do Processo nº 11775.

Em consulta ao referido processo, constata-se tratar de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, cujo processo encontra-se arquivado 

desde 26/06/2006.

Não obstante a ausência de procuração para representação da parte, o 

pedido reflete questão exclusivamente judicial, devendo a parte, querendo, 

requerer a redistribuição do processo a uma vara judicial, eis que o pedido 

excede a competência do Diretor do Foro.

 Publique-se. Intime-se.

Após, devolva-se o expediente a Central de Arquivo para conhecimento.

Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 19 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N° 0726699-74.2018.8.11.0001

REQUERENTE(S):

 LUIS CARLOS NUNES RONDON

ADVOGADO(A):

 MURILO CASTRO DE MELO- OAB/MT 11.449

Vistos, etc.

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

CARLOS NUNES RONDON em beneficio de MURILO CASTRO 

ADVOGADOS, em relação à Guia de nº 01346 recolhida de forma 

indevida.

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

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

seguintes documentos no pedido:

 Contrato Social da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário;

 Nome, CPF e data de nascimento do sócio incluso no QSA da Receita 

Federal;;

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

em atos do processo tal como Recurso de Apelação;

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

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

deve ser rigorosamente observada.

Nada informado no referido prazo, arquivem-se o pedido.

Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 19 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 720984 Nr: 16461-58.2011.811.0041

 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: MILLE HUMA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, MARIO 

BORGES JUNQUEIRA, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO, elizete bagatelli 

gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - 

OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 MT

 Impulsiono o feito, para intimar a falida a manifestar-se nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1001523 Nr: 24089-59.2015.811.0041

 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: AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTÓVÃO LTDA, 

H. F. COMERCIO DE PEÇAS, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, 

ARICÁ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT, 

HOMERO LIMA NETO - OAB:23.064, JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:15581/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, MARCOS AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/0 MT, vitor miranda amorim - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para que providencie a 

publicação, na IOMAT e jornal de grande circulação, do edital a que alude 

o art. 55, caput, da lei 11.101/05, no prazo de 05 dias, com comprovação 

nos autos. Consigno que o referido instrumento convocatório encontra-se 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1255801 Nr: 22902-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLY KATHELIN DE BARROS ALVES, CLAYTON 

DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:OABMT/18.662, 

Jorge Aurélio Z. Taques - OAB:4.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda a manifestar-se nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1304913 Nr: 9674-66.2018.811.0041

 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: ESTER BENEDITA DOS SANTOS, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11.250/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - OAB:11295/GO

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda a manifestar-se nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1264472 Nr: 25863-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, 

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

FERNANDO SCHENEIDER - OAB:8.117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18.882, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, EUCLIDES RIBEIRO 

S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Visto.

I – Como se verifica da certidão de fl. 285, apesar de devidamente 

intimada, a falida não se manifestou nos autos para cumprir a 

determinação Judicial contida à fl. 154, no sentido de apresentar a relação 

atualizada de todos os débitos e créditos, com especificações de valores 

dos títulos, nomes e endereços dos credores e devedores.

Por conseguinte, a Síndica encaminhou e-mail à Secretaria deste Juízo (fl. 

287), informando o envio do edital de aviso aos credores da Olvepar 

Alimentos S/A, sobre a sentença de extensão dos efeitos da falência, 

suprindo então a omissão dos falidos.

O Gestor Judiciário, tão somente certificou da inexistência da relação de 

credores da Olvepar Alimentos S/A.

Como se infere do art. 60,§1º, e do art. 8º, II, ambos do Decreto-lei 

7661/45, que deu suporte à sentença que declarou rescindida a 

concordata preventiva da Olvepar S/A Indústria e Comércio, declarando 

aberta a falência, cujos efeitos foram estendidos à Olvepar Alimentos S/A, 

é dos falidos a obrigação de apresentar em Juízo a relação nominal dos 

credores, com a indicação do domicílio de cada um, importância e natureza 

dos respectivos créditos.

Entretanto, a inércia dos falidos não pode obstar o andamento do feito, 

podendo a Síndica, no exercício de suas funções, suprir tal omissão com 

o intuito de não permitir que a ação falimentar permaneça paralisada 

indefinidamente.

Com efeito, autorizo a publicação do edital encaminhado ao Gestor 

Judiciário pela Síndica, contendo a relação de credores elaborada por 

esta.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1164665 Nr: 37807-89.2016.811.0041

 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: EROTILDES DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:1.061 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585/PR

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial a manifestar-se 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1264472 Nr: 25863-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, 

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

FERNANDO SCHENEIDER - OAB:8.117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18.882, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, EUCLIDES RIBEIRO 

S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

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

na IOMAT e em jornal de grande circulação, do edital a que alude o art. 99, 

P. Ú., da lei 11.101/05, no prazo de 05 dias, com comprovação nos autos. 

Consigno que o referido instrumento convocatório encontra-se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1314960 Nr: 11980-08.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA NEUZA BERNARDO DOS SANTOS, 

ESPOLIO DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS 

FERREIRA - OAB:15.358/MT

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

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial a manifestar-se 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126887 Nr: 21683-31.2016.811.0041

 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: ELIUDE DA LUZ COSTA ALMEIDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

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

OAB:684-COREC, MIRCEIA MARIA ELY - OAB:OAB/16.141

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

OAB:14606, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda a manifestar-se nos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1320357 Nr: 13284-42.2018.811.0041

 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: NILSON NELIO DA SILVA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - 

OAB:15.080-A

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

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 5 de 430



OAB:7.187/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial a manifestar-se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1278111 Nr: 1263-34.2018.811.0041

 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: CLEVERTON DE PAULA VITOR, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA, 

MECANICA TAVARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - 

OAB:16.080/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial a manifestar-se 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1214275 Nr: 9707-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELITON GONÇALVES DA CRUZ E SILVA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

18024, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 15 dias úteis para a juntada do 

documento, conforme decisão exarada à fl. 36.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1287150 Nr: 3995-85.2018.811.0041

 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: MARCIO REIS DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, PAULA REGINA GAMA MARTINS - 

OAB:13012/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Visto.

JÉSSICA CUNHA DA SILVA 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$ 

9.901,30, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/21).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 25/27).

Parecer do Ministério Público (fls. 28/29).

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$ 9.901,30, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000884-50.2014.5.23.0009.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado e a 

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de JÉSSICA CUNHA DA SILVA, no quadro de credores 

da falida, no valor de R$ 9.901,30, 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.: 1232584 Nr: 15732-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE FRANCO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FRANCO - 

OAB:14.743/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 14/16, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intimem-se o administrador judicial para manifestação, no prazo 

comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1235424 Nr: 16633-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA 

DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, ROGÉRIO DE ALMEIDA PINTO GUIMARÃES 

(PROCURADOR DO TRABALHO) - OAB:PROC. TRABALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 48/51, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intimem-se o administrador judicial para manifestação, no prazo 

comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277786 Nr: 1141-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEANE MARTINS MACHADO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

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

SILVA - OAB:6565, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.
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Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (RAFAEL SOARES MARTINAZZO) para atuar junto 

ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223272 Nr: 12574-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUALBERTO ZAGUI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22889/MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:OAB/MT 14.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

GUALBERTO ZAGUI NEVES 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$ 

8.998,39, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 06/29).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

6.718,09 (fls. 31/33).

Parecer do Ministério Público (fls. 37/38).

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$ 7.451,54, resultante da reclamação trabalhista nº 

0000181-83.2014.5.23.0021.

Ocorre que, assiste razão a administradora judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 6.718,09, 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 

GUALBERTO ZAGUI NEVES, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 6.718,09, 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.: 1293451 Nr: 5986-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JOSE DE ALMEIDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

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

SILVA - OAB:6.565-MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT 7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

JÉSSICA CUNHA DA SILVA 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$ 

9.901,30, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/21).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 25/27).

Parecer do Ministério Público (fls. 28/29).

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$ 9.901,30, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000884-50.2014.5.23.0009.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado e a 

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de JÉSSICA CUNHA DA SILVA, no quadro de credores 

da falida, no valor de R$ 9.901,30, 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.: 840752 Nr: 45102-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOGIGA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA A. DE ALMEIDA CASTRO 

AMORIM - OAB:19504-A, CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA 

- OAB:6.177/MT, SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5.703/MT

 Visto.

RODOGIGA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., promove a presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nos autos da falência de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA., sob o argumento de que é credor da ré na quantia de R$ 

61.907,21, juntando para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls.05/08).

À fl. 14, foi determinada a intimação pessoal da parte autora para no prazo 

de 05 dias uteis, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Conforme certidão do Oficial de Justiça, a tentativa de intimação não 

obteve êxito, eis que a referida empresa não existe (fl. 16).

 É a síntese do necessário. Decido.

Exsurge dos autos que a presente ação foi proposta em janeiro de 2016, 

estando o feito paralisado aguardando a providência da parte autora 

desde maio de 2018, o que demonstra, a meu ver, o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito, que não pode se perpetuar no tempo sem 

resultado algum, dada a sua inércia e desídia.

 Ademais, não foi possível proceder a intimação da parte autora no 

endereço declinado na exordial, o que, ao que tudo indica, a parte autora 

mudou de endereço sem comunicar aos autos seu novo paradeiro ou 

forneceu endereço incompleto o que ocasionou a sua não localização 

para ser intimada a dar prosseguimento ao processo. Com as 

advertências do art. 274, parágrafo único, do CPC, as intimações 

presumem-se válidas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. 

MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA NOS AUTOS. PRESUNÇÃO 

DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA. AGRAVO 

NÃO CONHECIDO. 1. Consoante dispõe o art. 274, parágrafo único, do 

CPC/2015, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço da 

parte, se a mudança de endereço não foi devidamente comunicada nos 

autos. (...). 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 

866039 SP 2016/0039563-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

Data de Julgamento: 06/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 13/03/2018)

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso III, artigo 485, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74699 Nr: 10797-32.2000.811.0041
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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: PHILIPS DA AMAZÔNICA INDÚSTRIA ELETRÔNICA 

LTDA, ALCEDO FERNANDES ALONSO, RJ CONSTRUTORIA, PERICIA E 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Visto. Ante a manifestação retro, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1276689 Nr: 716-91.2018.811.0041

 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: JESSICA CUNHA DA SILVA, 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, ODEVALDO LEOTTI - OAB:5097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

JÉSSICA CUNHA DA SILVA 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$ 

9.901,30, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/21).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 25/27).

Parecer do Ministério Público (fls. 28/29).

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$ 9.901,30, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000884-50.2014.5.23.0009.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado e a 

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de JÉSSICA CUNHA DA SILVA, no quadro de credores 

da falida, no valor de R$ 9.901,30, 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.: 1277782 Nr: 1139-51.2018.811.0041

 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: SOLANGE ADRIANA DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

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

SILVA - OAB:6565, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (RAFAEL SOARES MARTINAZZO) para atuar junto 

ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241776 Nr: 18639-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEICIMAR ANTONIO DE CARVALHO, 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, LELIS BENTO DE RESENDE - OAB:12675

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1246212 Nr: 19986-38.2017.811.0041

 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: WILSON DO ESPIRITO SANTO, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 60 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 44.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293460 Nr: 5992-06.2018.811.0041

 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: MANUEL DOS SANTOS DA SILVA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GANZER E NUNES - OAB:, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9.229/MT

 Visto.

Aportou aos autos petição de fls. 37/41, em que o impugnante MANOEL 

DOS SANTOS DA SILVA requer a devolução do prazo processual sob o 

argumento de que não houve intimação da parte requerente no DJE para 

cumprir a ordem judicial.

Pois bem, em consulta ao Sistema Integrado Apolo, verifico que a decisão 

proferida à fl. 35, foi disponibilizado no DJE n.º 10263, publicada no dia 

25/05/2018, e de fato, não constou o nome da patrona da parte autora.

Assim, defiro o pedido retro, e devolvo o prazo de 15 dias úteis para 

cumprimento da decisão de fl. 35, a contar da intimação desta decisão.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277787 Nr: 1142-06.2018.811.0041

 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: CLEITON ALVES CAVALCANTE, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (RAFAEL SOARES MARTINAZZO) para atuar junto 

ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1233584 Nr: 16113-30.2017.811.0041

 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: LIVIO LIMA E SILVA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763/A, JEAN MARTINS PEREIRA - OAB:8.277/MT, ROSENILDA 

VINDOURA GOMES - OAB:11.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Visto.

LIVIO LIMA E SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto a junto a recuperação judicial de ECOLÓGICA SERVIÇOS 

TÉCNICOS EIRELI ME (CÓDIGO 1061850), com sua consequente inclusão 

do valor de R$ 11.610,54, no quadro geral de credores, juntando, para 

tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 08/113).

A recuperanda manifesta pela extinção do feito tendo em vista que a 

atualização do crédito não foi feita em consonância com o disposto em Lei 

(fls. 46/51).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

8.973,36 (fls. 53/55).

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$ 11.610,54, resultante da reclamação trabalhista 

nº 0000120-93.2016.5.23.0009.

Ocorre que, assiste razão a administradora judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 8.973,36, 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 retificação do crédito de 

LIVIO LIMA E SILVA, no quadro de credores da recuperanda, no valor de 

R$ 8.973,36, 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.: 1235944 Nr: 16847-78.2017.811.0041

 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: BRUNO FABIANO DIAS CAMPOZANO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT

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

OAB:9.229/MT

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (BRUNO FABIANO DIAS CAMPOZANO) para atuar 

junto ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1233145 Nr: 15945-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENNAND ENERGIA COMERCIALIZADORA 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:6565/MT, DANIEL NETTO MAIA - OAB:PE/22.640, 

REINALDO CORREIA TORREAO FILHO - OAB:PE/22.709

 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.

Sobre as alegações da parte autora (fls. 47/48), intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1276688 Nr: 715-09.2018.811.0041

 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: JAKS LANDRS LIMA DA SILVA JUNIOR, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6565, ODEVALDO LEOTTI - OAB:5097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

JAKS LANDRS LIMA DA SILVA 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$ 5.289,52, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 07/18).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 30/32).

Parecer do Ministério Público (fls. 33/34).

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$ 5.289,52, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000659-30.2014.5.23.0009.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado e a 

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de JAKS LANDRS LIMA DA SILVA JUNIOR, no quadro 

de credores da falida, no valor de R$ 5.289,52, 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.: 1277564 Nr: 1066-79.2018.811.0041
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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: ROGÉRIO DE SOUZA BARCELLOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, MARCI OLKOSKI - OAB:MT/15.727

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

OAB:OAB/MT 9229

 Visto.

ROGÉRIO DE SOUZA BARCELLOS 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$ 

121.230,66, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/15).

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$ 79.932,41 (fls. 17/19).

Parecer do Ministério Público (fls. 26/27).

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$ 121.230,66, resultante da reclamação trabalhista 

nº 0001056-75.2012.5.23.0004.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 79.932,41, 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 

ROGÉRIO DE SOUZA BARCELLOS, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 79.932,41, 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.: 1267189 Nr: 26725-27.2017.811.0041

 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: ALTAMIRO BENEDITO NAZARIO, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, THIAGO LOUZICH DA SILVA - OAB:17532/O

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

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

ALTAMIRO BENEDITO NAZARIO ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CÓDIGO 99210), 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 16.878,27, no quadro geral 

de credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu 

necessários (fls. 05/08).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela retificação do 

crédito da habilitante (fls. 11/13 e 14/15).

Parecer do Ministério Público (fls. 16/17).

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$ 16.878,27, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000492-08.2017.5.23.0009.

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 a retificação do crédito de 

ALTAMIRO BENEDITO NAZARIO, no quadro de credores da recuperanda, 

para que passe a constar o valor de R$ 16.878,27, 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.: 1224350 Nr: 12939-13.2017.811.0041

 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: EMERSON DA SILVA COELHO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEDERSON MEDEIROS RAMOS - 

OAB:6553, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

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

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, intime-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

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

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277780 Nr: 1137-81.2018.811.0041

 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: APARECIDA DO NASCIMENTO GONÇALVES, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO

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

SILVA - OAB:6565, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585/PR

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (RAFAEL SOARES MARTINAZZO) para atuar junto 

ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277789 Nr: 1144-73.2018.811.0041

 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: RHONIE WEYLLER SALLES, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (RAFAEL SOARES MARTINAZZO) para atuar junto 

ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1292162 Nr: 5618-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J. SÁ LTDA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA VERONESE FILELLINI 

- OAB:140519, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 23, 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.: 1207975 Nr: 7759-16.2017.811.0041

 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: VALDENOR APARECIDO BEZERRA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAVARES DOS SANTOS E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA - 

OAB:19.201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Visto.

Renove-se vista a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232109 Nr: 15568-57.2017.811.0041

 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: MISSILENE SANTANA PAULA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARES SANTIAGO DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:3.904/AC, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

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

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, intime-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1230165 Nr: 14877-43.2017.811.0041

 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: CAMILA SANTOS GALEANO, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO 

CRISTÓVÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019, 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Visto.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos autos a 

certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial (22/05/2015).

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277788 Nr: 1143-88.2018.811.0041

 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: JOSEMAR DE ALMEIDA GAMA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

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

SILVA - OAB:6565, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (RAFAEL SOARES MARTINAZZO) para atuar junto 

ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1243644 Nr: 19211-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMONT DA COSTA ALMEIDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMECADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:, MARCOS GATTASS - OAB:12.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, Lorena Mary Silveira 

Fontoura - OAB:15110, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Visto.

EGMONT DA COSTA ALMEIDA 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$ 

2.256,19, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 08/19).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

2.017,44 (fls. 21/23).

Parecer do Ministério Público (fls. 25/26).

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$ 2.017,44, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000531-78.2014.5.23.0051.

Ocorre que, assiste razão a administradora judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 2.017,44, 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 

EGMONT DA COSTA ALMEIDA, no quadro de credores da falida, no valor 

de R$ 2.017,44, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.
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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.: 1204751 Nr: 6383-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOESTRELA S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, GABY CATANA - OAB:202.347 - SP, JORGE 

HENRIQUE MATTAR - OAB:184.114, MARIA CECILIA CAVALLI DE 

OLIVEIRA TRAVAIN - OAB:162.838 -SP, MARIANA FERREIRA TEIXEIRA 

- OAB:18797, PAULA CASANOVA RIBEIRO MAFFEI DARDIS - 

OAB:295.442 - SP, POLLYANA FERNANDA BARBOSA - 

OAB:SP/319.065, RAPHAELLA DE ESTEPHANNO BENEDETTI - 

OAB:267.529 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes a advogada para atuar junto ao presente feito, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 909662 Nr: 36589-94.2014.811.0041

 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: CRISTIANNE FERREIRA GOMES, ANTÔNIO LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

CRISTIANNE FERREIRA GOMES 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$ 

8.935,78, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/, 10/28).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

7.911,81 (fls. 45/50).

Parecer do Ministério Público (fls. 51/52).

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$ 8.935,78, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000560-03.2013.5.23.0007.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 7.911,81, 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 

CRISTIANNE FERREIRA GOMES, no quadro de credores da falida, no valor 

de R$ 7.911,81, 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.: 934912 Nr: 51952-24.2014.811.0041

 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: INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISETORIAL II, ADMINISTRADORA GRADUAL 

CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL 

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMÉRCIO, 

TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA, MASSA 

FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE COSTA AUGUSTO - 

OAB:296044/SP, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, THIAGO V. C. GIANNATTASIO - OAB:OAB/SP 313.000

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

SILVA - OAB:6.565/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565, COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial a manifestar-se 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258810 Nr: 23959-98.2017.811.0041

 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: GENIER CAETANO DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

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

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda a manifestar-se nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293322 Nr: 5934-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MATIONI DE QUADROS, ALINE BARINI 

NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229, RUTH AIARDES - OAB:15.463

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial a manifestar-se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1319256 Nr: 13003-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação 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: VALDIR SILVA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9.229/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial a manifestar-se 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270409 Nr: 27789-72.2017.811.0041

 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: ISAIAS DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, RHAZZES MORAIS DELGADO - OAB:20707/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda a manifestar-se nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1316898 Nr: 12394-06.2018.811.0041

 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: KAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA - OAB:15.863, LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial a manifestar-se 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1208866 Nr: 8044-09.2017.811.0041

 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: ACACIO COSTA, RICARDO FERRERIA DE ANDRADE

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

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

- OAB:9764-A/MT, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 15 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 24.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024120-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA AIKO KOSEKI SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA KOSEKI E SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO 

que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os autos n° 

1024120-57.2018, oriundo da Segunda Vara Cível da Capital – 

Especializada em Direito Agrário, com a finalidade de agendar sessão de 

mediação/conciliação, a qual foi designada para o dia 07 de Novembro de 

2018, às 09:30 horas. Nos termos do enunciado 27 do Fórum Nacional de 

Mediação e Conciliação – FONAMEC, solicito as devidas intimações das 

partes e advogados. O referido é verdade e dou fé. Cuiabá, 20 de 

setembro de 2018. ANA CAROLINA NUNES LOPES CANÇADO GARCIA 

Gestora Judiciária Substituta da Central de Conciliação e Mediação da 

Capital SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Avenida Desembargador Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Telefone (65) 3648-6000/6001, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023973-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA ANGELA SANTIN (AUTOR(A))

ANGELA KEMZIA SANTIN (AUTOR(A))

Espólio de João Santin (AUTOR(A))

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO DE SOUZA (RÉU)

LAIARA CRISTINA DEBO (RÉU)

RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO 

DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS GUIMARAES DE MATO 

GROSSO (RÉU)

ROBSON CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES (ADVOGADO(A))

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, 

CLEBER, CORONEL FERNADES E OUTROS (RÉU)

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX (ADVOGADO(A))

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAÚJO (RÉU)

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (RÉU)

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Breno de Almeida Correa (ADVOGADO(A))

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA (ADVOGADO(A))

LUCIANO LUZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO (ADVOGADO(A))

DARI CAMARA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1023973-02.2016.8.11.0041. AUTOR(A): ANGELA KEMZIA SANTIN, 

ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA ANGELA SANTIN RÉU: GERALDO 

SAVIO SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, CLEBER, 

CORONEL FERNADES E OUTROS, ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO 

MATSUBARA, DARI CAMARA, GERALDINO DE SOUZA, KLEBERSON 

HUMBERTO BATISTA ARAÚJO, ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS 

PEQUENOS PRODUTORES DO DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA 

DOS GUIMARAES DE MATO GROSSO, LAIARA CRISTINA DEBO Vistos. 

Junto, nesta data, as informações prestadas ao Egrégio Sodalício 

referente aos autos do agravo de instrumento nº 1010225-55.2018, 

interposto por Laiara Cristina Debo. INTIMO parte autora, via DJE, para, em 

05 dias, manifestar sobre o pretenso acordo sugerido pelo ré Alessandro. 

À Secretaria, determino: 1. Certifique sobre o cumprimento integral da 

decisão de id. 14453526. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017269-02.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PIEDADE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Kelvinho (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. Cuida-se de ação de reintegração de posse 

ajuizada por PIEDADE SOUZA LIMA contra “KELVINHO” devidamente 

identificado à fl. 62, quando foi citado e intimado para esta audiência de 

justificação. Iniciada a audiência, colheu-se o depoimento da informante 

OSMARINA SEBASTIANA DA ROCHA, sendo dispensadas as demais 

testemunhas. DECIDO Colhido o depoimento da Sra. OSMARINA 

SEBASTIANA DA ROCHA restou evidente que a parte autora faltou com a 

verdade perante este juiz, alterando indevidamente os fatos. Segundo a 

autora, a mesma teria firmado um contrato de compra e venda com o Sr. 

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL e DORIAL ALVES DE MIRANDA 

no ano de 2004, tendo adquirido o imóvel pagando a importância de R$ 

550,00 (quinhentos e cinquenta reais). A autora, inclusive, juntou o 

referido contrato de compra e venda à fl. 22 (pdf0 ou ID 13741536, onde 

se vê a data de 26 de outubro de 2004. No entanto, deixou de juntar o 

verso do contrato, onde se poderia verificar a data do reconhecimento de 

firma. Pois bem, ouvida a Sra. OSMARINA SEBASTIANA DA ROCHA, 

primeira testemunha arrolada pela parte autora, esta afirmou que comprou 

o imóvel do Sr. Sr. JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL 

aproximadamente em 2002 e vendeu para a parte autora em 2014, ou seja, 

pelo menos 10 anos depois da data informada pela parte autora em sua 

inicial, deixando evidente que a parte autora faltou com a verdade e, mais, 

juntou documento com teor falso aos autos. Desta forma, considerando 

que um dos primeiros deveres da parte é expor os fatos conforme a 

verdade, nos termos do art. 77, verifico de plano a má-fé processual da 

parte autora, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar pleiteado e mais, 

condeno à litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC, no valor de 

meio salário mínimo, com base no art. 80, §2º do mesmo diploma legal. 

Determino, ainda, o envio de cópias desta decisão e da gravação em 

anexo à comissão de ética do OAB/MT para as providências que entender 

cabíveis.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017269-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIEDADE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Kelvinho (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. Cuida-se de ação de reintegração de posse 

ajuizada por PIEDADE SOUZA LIMA contra “KELVINHO” devidamente 

identificado à fl. 62, quando foi citado e intimado para esta audiência de 

justificação. Iniciada a audiência, colheu-se o depoimento da informante 

OSMARINA SEBASTIANA DA ROCHA, sendo dispensadas as demais 

testemunhas. DECIDO Colhido o depoimento da Sra. OSMARINA 

SEBASTIANA DA ROCHA restou evidente que a parte autora faltou com a 

verdade perante este juiz, alterando indevidamente os fatos. Segundo a 

autora, a mesma teria firmado um contrato de compra e venda com o Sr. 

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL e DORIAL ALVES DE MIRANDA 

no ano de 2004, tendo adquirido o imóvel pagando a importância de R$ 

550,00 (quinhentos e cinquenta reais). A autora, inclusive, juntou o 

referido contrato de compra e venda à fl. 22 (pdf0 ou ID 13741536, onde 

se vê a data de 26 de outubro de 2004. No entanto, deixou de juntar o 

verso do contrato, onde se poderia verificar a data do reconhecimento de 

firma. Pois bem, ouvida a Sra. OSMARINA SEBASTIANA DA ROCHA, 

primeira testemunha arrolada pela parte autora, esta afirmou que comprou 

o imóvel do Sr. Sr. JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL 

aproximadamente em 2002 e vendeu para a parte autora em 2014, ou seja, 

pelo menos 10 anos depois da data informada pela parte autora em sua 

inicial, deixando evidente que a parte autora faltou com a verdade e, mais, 

juntou documento com teor falso aos autos. Desta forma, considerando 

que um dos primeiros deveres da parte é expor os fatos conforme a 

verdade, nos termos do art. 77, verifico de plano a má-fé processual da 

parte autora, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar pleiteado e mais, 

condeno à litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC, no valor de 

meio salário mínimo, com base no art. 80, §2º do mesmo diploma legal. 

Determino, ainda, o envio de cópias desta decisão e da gravação em 

anexo à comissão de ética do OAB/MT para as providências que entender 

cabíveis.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010614-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE RODRIGUES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

HERNANI ZANIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE RODRIGUES DE SIQUEIRA (RÉU)

MARCIO BRAZ DE ALMEIDA (RÉU)

EDINEIA RODRIGUES DE SIQUEIRA ALMEIDA (RÉU)

ESPOLIO DE EVALDO ROCHA DE SIQUEIRA (RÉU)

ELENILSON RODRIGUES DE SIQUEIRA (RÉU)

MARIA DE LURDES RODRIGUES (RÉU)

EDNALVA RODRIGUES DE SIQUEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MERCEDES DE ALBUQUERQUE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

JOECIL BENEDITO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ANTENOR ARCANJO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

LUIZ AUGUSTO DA SILVA (TESTEMUNHA)

FRANCISCO NUNES XAVIER (TESTEMUNHA)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, para conhecimento da 

diligência negativa de ID 15215383, para se manifestar no prazo de 24 

horas, de maneira que solucionada as pendências novas diligências 

poderão ser adotadas, desde que não haja interferência na pauta de 

audiência. Divergências: , 20 de setembro de 2018 AMANDA MEIRA 

FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001312-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CARMELICE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINO PEDRO DE ALMEIDA (RÉU)

LEONARDO PEDRO DE ALMEIDA (RÉU)

KARLA SCARPATT CAETANO (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte requerida para apresentar 

contrarrazões ao recurso de Embargos de Declaração no prazo legal. 

CUIABÁ, 20 de setembro de 2018. AMANDA MEIRA FLORENTINO 

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

AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029314-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BENEDITO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA DOS SANTOS ANTUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MARTINEZ LACO (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido de liminar proposto por MARIA DOS 
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SANTOS ANTUNES, contra ROSANGELA MARTINEZ LAÇO, tendo por 

objeto um imóvel localizada na Rua 19, Q 01, Casa 27 – Condomínio 

Residencial Salvador, bairro Recanto dos Pássaros nesta comarca. Não 

obstante o arrazoado exposto pela parte autora e a documentação 

juntada, entendo necessária à realização da audiência de justificação do 

alegado, nos termos do art. 562, do CPC, para melhor esclarecimento 

sobre a sua posse fática e esbulho no imóvel em litígio, bem como a data 

de sua ocorrência, em especial por já ter havido ação anterior que tramitou 

sob numeração única 1028803-74.2017.811.0041, em que se apontava 

outra data para a ocorrência do esbulho. Apesar de ação distinta, entendo 

necessário maiores esclarecimentos quanto ao exercício da posse, pois a 

autora havia sido reintegrada na posse do imóvel, e desistiu da ação, e 

agora propõe nova demanda. Destaco que o simples fato de ter sido 

concedida liminar na demanda anterior, não implica automaticamente em 

reconhecimento de posse nesses autos. Desta forma, DETERMINO: 1. 

INTIME-SE a parte autora para, que, no prazo de 05 dias emende a inicial 

apresentando o seu rol de testemunhas pra oitiva na audiência de 

justificação, que deverão ser intimadas para comparecimento à audiência 

nos moldes do artigo 455, §4º, IV do CPC. 2. DESIGNO audiência de 

justificação para o dia 03/10/2018 às 13h30min. 3. CITE-SE a ré para 

contestar a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o 

prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC), bem como 

INTIME-O para comparecer à audiência de justificação na data designada, 

esclarecendo que poderá intervir, desde que o faça por intermédio de 

advogado. Cuiabá, 10 de setembro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 816340 Nr: 22785-93.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS SEM TERRA, ANTONIO 

BENTO, MAURO SIMAUL LUIZ, DEMAIS INVASORES, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., ASSOCIAÇÃO BOA 

ESPERANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14.593, ADOLFO VAGNER AREGO GONZALES - OAB:5.438/MT, 

DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, FÁBIO H. ALVES - 

OAB:11064-B, Fábio Henrique Alves - OAB:11.064-B/MT, LUCIANO 

TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974-B

 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 foram 

expedidas CARTAS PRECATÓRIAS e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

para providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar as respectivas distribuições ( art. 1.210, §

§ 1º e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1104177 Nr: 12215-43.2016.811.0041

 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: EZEQUIEL FERREIRA DOS ANJOS NETO, JOCILIA 

PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10.588/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora já foi intimada via DJE a 

regularizar a representação processual nos autos e não se manifestou.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que proceda a regularização 

processual, cumprindo o disposto no item 04 do despacho de fl. 102, no 

prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, 

§1º do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1020936 Nr: 32406-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MOREIRA DAL PAI, ASSIS DAL PAI, PAULO 

HENRIQUE DAL PAI, RICARDO FRANCISCO DAL PAI, KASSIA CRISTINA 

DAL PAI LISE, LUIZ ANTONIO DAL PAI, LUIZ GUSTAVO DAL PAI, 

DANIELLA AUGUSTA DAL PAI, ADEMAR FREDERICO MALAGURTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SCARSI, Réus Inominados Citados por 

Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE 

AGUIAR - OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL 

BASTISTA DE AGUIAR - OAB:3537, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - OAB:17554/MT, ROSANA 

GIMENEZ GEBAUER - OAB:13761, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR 

- OAB:3499/MT, TATIANY TIAGO PAGLIARI HOEGER - OAB:17610

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

FUNDIÁRIO - OAB:, JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - OAB:20239/O

 Vistos.

1. Junto neste ato a procuração apresentada por Zilene Alves da Chaigas.

2. Determino que seja oficiado a INTERMAT para que remeta a este juízo 

cópia integral dos procedimentos de regularização envolvendo os autores 

(nº 462319/2012; 462299/2012; 462328/2012; 462339/2012; 

462309/2012), a associação (nº 672731/2014) e do MLT (nº563537/2016).

3. Com a juntada das cópias acima, intime-se a parte autora e, em seguida, 

a parte ré, para querendo se manifestar sobre os documentos.

4. Com o retorno das cartas precatórias, intime-se as partes para 

apresentarem as razões finais no prazo de 15 dias de forma sucessiva.

5. Após, encaminhe os autos ao d. Defensor Público com o prazo de 30 

dias para sua manifestação, e, em seguida, colha-se parecer ministerial.

6. Após o parecer, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 880761 Nr: 17266-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS SEM TERRA, ANTONIO 

BENTO, MAURO SIMAUL LUIZ, Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - 

OAB:, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:16.635, MARCELO 

BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT, TAISSA MAFESSONI - 

OAB:18.436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 foram 

expedidas CARTAS PRECATÓRIAS e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

para providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar as respectivas distribuições ( art. 1.210, §

§ 1º e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham
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 Cod. Proc.: 1292033 Nr: 5572-98.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 

RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO RECANTO DA SERRA, CREUZA 

APARECIDA DE OLIVEIRA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., CONDOCE DIVINO DE ANDRADE, 

OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS 

MACHADO - OAB:32350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 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, constando o código do processo no 

assunto, 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.: 873979 Nr: 12614-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SILVANO DA SILVA BATISTA, MARIA 

CELIA VELLONI BATISTA, ESPÓLIO DE ITAMAR DA SILVA BATISTA, 

ELIANA FELIX BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DA FAZENDA DRACENA, 

ANTONIO GOMES INACIO, Réus Inominados Citados por Edital, CARLOS 

ANTÔNIO SANTOS, MARILEI BRANDT, PAULINHO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14.698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - 

OAB:13.870/MT, VANESSA CAROLINE NICOLAU - OAB:17456/O

 Vistos.

1. Encaminhe os autos à Defensoria Pública para apresentar suas razões 

finais, e após, colha-se parecer Ministerial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 830443 Nr: 36155-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDENIL APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI, REGIANE 

VALENTIN MIRANDA

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

OAB:17720/MT, DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA - 

OAB:15.650/MT, GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:15.907/MT, RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - 

OAB:17.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTOSO - OAB:15.375

 Vistos.

1. Cumpra-se a determinação de fls. 162/165, proferida nos autos da ação 

rescisória 1009091-90.2018.8.11.0000, que determinou a suspensão do 

prosseguimento da execução, recolhendo-se eventual mandado que tenha 

sido expedido.

2. Certifique-se a secretaria quanto à suspensão da ordem, e aguarde-se 

ulterior decisão a ser proferida pelo d. relator quanto ao prosseguimento 

do feito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 784513 Nr: 38315-74.2012.811.0041

 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: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

1. Acolho o parecer ministerial a fim de deferir o pedido para inserir o 

Estado de Mato Grosso no pólo passivo da ação, haja vista que as famílias 

(ora réus) foram colocadas no imóvel (objeto desta ação) por orientação 

do próprio Governo de Estado.

 2. Expeça-se mandado de citação do ESTADO DE MATO GROSSO, para, 

querendo, apresentar defesa no prazo legal.

3. Defiro a parte autora o prazo de 60 dias para realizar os levantamentos 

necessários e avaliação do lote.

Junto neste ato carta encaminhada ao Sr. Governador pela associação do 

bairro Humaitá, bem como substabelecimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 453292 Nr: 25200-54.2010.811.0041

 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: ELISEU DE FRANÇA, SOLANGE GONÇALVES DA 

SILVA, GUMERCINDO ALVES DE MELLO, NILZA SOARES DE ANDRADE, 

VALDEVINO ALVES FERREIRA, MARIA DE FATIMA MELO, JOSÉ CARLOS 

FERREIRA, EDNALVA DA SILVA, PAULO DE FRANÇA, SORAYA DANIELA 

SANTANA DE MENEZES, HILMA BATISTA DE MELO, MESSIAS ALVES DE 

MELO, MILTON ESTEINER, MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS DOS SANTOS, 

MARIA JOSE CAMOLEZ, JOSE LEONARDO DA SILVA, ADILSON DE 

FRANÇA, ALEXANDRA ALVES DE FERREIRA, ANTONIO CORREIA LOPES, 

ANTONIO JOAQUIM ANTUNES ALVES FILHO, BENEVAL TELES DE 

OLIVEIRA, CÍCERO GOMES DA SILVA, CLEIDE SAPACOSTA, DARBI JOSÉ 

DAHMER, DIRCEU LIECZVISKIES, DORALICE NUNES GONÇALVES, ELENA 

SANTANA DA SILVA, EREMITO PEREIRA DOS SANTOS, ERNANE 

ALENCAR, ERTON NERI DEBUSS, GERSON DE CASTRO MARQUES, 

IZAQUE MORAES DE SOUZA, JASMIRO JOSÉ ALVES, JOÃO CARLOS 

ANTUNES ALVES, JOSE ANTONIO GONÇALVES, JOSE CANDIDO DE 

MELO, JOSE CARLOS CAMOLEZ SILVA, JOSE CARLOS DE ANDRADE, 

JOSE CARLOS DE SOUZA, JOSE LUIZ CANDIDO DE MELO, JOSIENE MELO 

RICARDO, JOSILEILA MELO RICARDO, LINDOMAR APARECIDO SOUZA 

OLIVEIRA, LINDONEI BUENO DE SOUZA, LUIZ ALBERTO DAHMER, MARIA 

DAS GRAÇAS DA SILVA, MARIA VALERIANO DE SOUZA, MARLENE 

PEREIRA GOMES, MARLI APARECIDA DE SIQUEIRA ALVES, MAURICIO 

MACHADO, NELIO ALVES DE SOUZA, PAULO CEZAR DAHMER, PAULO 

MACHADO, RAIMUNDO DA SILVA BISPO, SANDRO MARCELO CAETANO 

PINTO, SERGIO DE FRANÇA, VALDINEI MAURICIO DA LUZ, VALDIVINO 

PEREIRA DE SOUZA, VALMIR JOSE RODRIGUES, VALMIR LOPES DA 

ROCHA, VANDERLEI APARECIDO ALEIXO, VERONICE ALVES LORENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO CARVALHO TELLES, JUAREZ 

JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 7.437

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 401v, INTIMO a parte embargada, via DJE, 

para manifestar-se, em 05 dias. Após, colha-se parecer do Ministério 

Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1292033 Nr: 5572-98.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 

RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO RECANTO DA SERRA, CREUZA 

APARECIDA DE OLIVEIRA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., CONDOCE DIVINO DE ANDRADE, 

OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS 

MACHADO - OAB:32350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 Desta feita, a liminar deferida pelo d. Magistrado incompetente obedeceu 

aos preceitos legais, de modo que, nos termos do art. 64 §4º do CPC, 

convalido todas as decisões exaradas por aquele juízo incompetente a 

partir da fl. 141. Ainda: 1. Considerando que a liminar foi deferida há mais 

de um ano e, ainda, padece de cumprimento, nos termos do art. 565, §1º 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 

14h30min, a se realizar na sala de audiência desta Vara Especializada. 2. 

DETERMINO que a parte autora tome providências para dar ampla 

publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, 

jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros 

meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, 

§3°, do CPC. À secretaria, determino: 3. Dê ciência à Defensoria Pública, 

posto se tratar de processo com volumoso polo passivo, envolvendo 

pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 

554, § 1°, do CPC. 4. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus 

ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do 

NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias, desde já, nomeio a Defensoria Pública 

para defesa dativa. 5. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à 

Defensoria Pública, para atuar na defesa dos citados por edital, conforme 

nomeado também na decisão supramencionada. 6. Retifique-se a 

autuação e o sistema apolo a fim de incluir no polo passivo as pessoas 

identificadas no auto de constatação de fls. 159/172. 7. INTIME-SE a 

Defensoria Pública e dê ciência ao Ministério Público desta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 979981 Nr: 14103-81.2015.811.0041

 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: ESPÓLIO DE FABIANO VIEGAS DINIZ, TATIANA 

SANGALLI PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA ALVES CORREA LIMA 

VERDE - OAB:21.439, LETICIA COMIRAN - OAB:19.927/E, PEDRO 

HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT

 Vistos.

1. Considerando o transcurso do prazo de suspensão solicitado pelas 

partes às fls. 487/488, o feito deve seguir a sua marcha processual 

natural.

2. Designo audiência de instrução para o dia 29/10/2018 às 16h30min.

3. 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.

4. RESSALTO que ao advogado das partes intimarem as testemunhas 

para comparecer ao ato, nos termos do artigo 450 do CPC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017269-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIEDADE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Kelvinho (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Pela MMª. Juíza foi proferida a 

seguinte decisão: Vistos. Cuida-se de ação de reintegração de posse 

ajuizada por PIEDADE SOUZA LIMA contra “KELVINHO” devidamente 

identificado à fl. 62, quando foi citado e intimado para esta audiência de 

justificação. Iniciada a audiência, colheu-se o depoimento da informante 

OSMARINA SEBASTIANA DA ROCHA, sendo dispensadas as demais 

testemunhas. DECIDO Colhido o depoimento da Sra. OSMARINA 

SEBASTIANA DA ROCHA restou evidente que a parte autora faltou com a 

verdade perante este juiz, alterando indevidamente os fatos. Segundo a 

autora, a mesma teria firmado um contrato de compra e venda com o Sr. 

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL e DORIAL ALVES DE MIRANDA 

no ano de 2004, tendo adquirido o imóvel pagando a importância de R$ 

550,00 (quinhentos e cinquenta reais). A autora, inclusive, juntou o 

referido contrato de compra e venda à fl. 22 (pdf0 ou ID 13741536, onde 

se vê a data de 26 de outubro de 2004. No entanto, deixou de juntar o 

verso do contrato, onde se poderia verificar a data do reconhecimento de 

firma. Pois bem, ouvida a Sra. OSMARINA SEBASTIANA DA ROCHA, 

primeira testemunha arrolada pela parte autora, esta afirmou que comprou 

o imóvel do Sr. Sr. JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL 

aproximadamente em 2002 e vendeu para a parte autora em 2014, ou seja, 

pelo menos 10 anos depois da data informada pela parte autora em sua 

inicial, deixando evidente que a parte autora faltou com a verdade e, mais, 

juntou documento com teor falso aos autos. Desta forma, considerando 

que um dos primeiros deveres da parte é expor os fatos conforme a 

verdade, nos termos do art. 77, verifico de plano a má-fé processual da 

parte autora, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar pleiteado e mais, 

condeno à litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC, no valor de 

meio salário mínimo, com base no art. 80, §2º do mesmo diploma legal. 

Determino, ainda, o envio de cópias desta decisão e da gravação em 

anexo à comissão de ética do OAB/MT para as providências que entender 

cabíveis.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018886-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

OSVALDINO LUCINDO DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMAL KASSEN OMAIS (EMBARGADO)

NAGHAM ABOU GHADDARA (EMBARGADO)

NABILA OMAIS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018886-31.2017.8.11.0041. 

EMBARGANTE: OSVALDINO LUCINDO DA SILVA EMBARGADO: JAMAL 

KASSEN OMAIS, NAGHAM ABOU GHADDARA Vistos. Tendo em vista a 

decisão exarada nesta ocasião na execução embargada, acolhendo a 

exceção de pré-executividade manejada pelo Embargante, diga o mesmo 

em 10 (dez) dias quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005168-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

LEANDRO SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

RODRIGO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALIAS RAQUEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005168-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEANDRO SOUZA CAMPOS, ALIAS RAQUEL DE 
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CARVALHO, ANTONIA HENRIQUE DE SOUZA Vistos. Diga o autor, em 10 

(dez) dias, quanto ao parecer do Ministério Público. Após, venham-me os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006323-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000370-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000370-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP RÉU: OI MOVEL S.A, VIVO S.A. 

Vistos. Comprove a parte ré/reconvinte Oi Móvel S/A o recolhimento das 

custas processuais (custas e taxa) da sua pretensão reconvencional, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do seu não 

conhecimento. Sem prejuízo, impugne, no mesmo prazo, a contestação 

apresentada pela parte autora/reconvinda à sua reconvenção. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030727-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030727-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência promovida por VIVIANE DOS 

SANTOS MOREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS, d is t r ibuído por  dependênc ia  ao processo 

1018742-23.2018.8.11.0041 em trâmite na 7ª Vara Cível de Feitos Gerais 

desta Comarca. Desta feita, determino a redistribuição da presente ação 

ao Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. Redistribua-se. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030820-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

IRENE BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030820-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IRENE BRITO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos e etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido 

de Tutela Antecipada de Urgência promovida por IRENE BRITO DA SILVA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, distribuído por 

dependência ao processo 1019088-71.2018.8.11.0041 em trâmite na 7ª 

Vara Cível de Feitos Gerais desta Comarca. Desta feita, determino a 

redistribuição da presente ação ao Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. 

Redistribua-se. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029311-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUNIVANIA CARBONATO AGUIAR (AUTOR(A))

ENIVANIA CARBONATO AGUIAR (AUTOR(A))

JONEIS MENDES ARAUJO (AUTOR(A))

ENIVALDO DA SILVA AGUIAR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029311-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENIVALDO DA SILVA AGUIAR, JONEIS MENDES ARAUJO, ENIVANIA 

CARBONATO AGUIAR, LUNIVANIA CARBONATO AGUIAR RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, distribuído por 

dependência ao processo 34189-73.2015.811.0041, código 1024793 em 

trâmite na 8ª Vara Cível de Feitos Gerais desta Comarca. Desta feita, 

determino a redistribuição da presente ação ao Juízo da 8ª Vara Cível 

desta Comarca. Redistribua-se. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008944-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALAIDE VENTURA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO (ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

PAULO HUMBERTO BUDOIA (ADVOGADO(A))

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

ANTONIO JOSE GARCIA PALMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008944-72.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALAIDE VENTURA LOPES REQUERIDO: ANTONIO JOSE 

GARCIA PALMA, PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA, 

CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP Vistos. Manifeste-se a 

parte autora quanto as propostas de autocomposição formuladas pelas 

rés Pax (id 9536857) e Cliniprev (id 9537103), querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, cujo silêncio será considerado como recusa. Decorrido o prazo 

acima, certifique e conclusos para saneamento e organização do 

processo. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008916-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008916-07.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIZETE MARIA DA SILVA REQUERIDO: ASSOCIACAO DE 

PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA Vistos. 

Manifeste-se a parte autora acerca do seu interesse na manutenção das 

Dras. Monica de Castro Silva, CRM/MT 8.532, e Noelle Laiane Pizoni, 

CRM/MT 8.892, no polo passivo da presente ação, caso em que deverá 

promover a emenda da sua petição inicial, indicando ao menos o seu 

CPF/MF, informação que poderá ser obtida junto ao CRM/MT - Conselho 

Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial em relação a 

elas. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029644-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029644-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e etc. Verifico que houve problemas técnicos quando da juntada dos 

documentos no presente processo. Desta feita, frente a impossibilidade de 

visualização dos arquivos, intime-se o autor para juntar novamente aos 

autos, a petição inicial seguida dos documentos comprobatórios, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002429-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

LUCIA EUDOCIAK DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENCE LARA DO PRADO - ME (RÉU)

WILSON RICARDO AMIZO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002429-21.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIA EUDOCIAK DE SOUZA RÉU: LAURENCE LARA DO PRADO - ME 

Vistos. Manifeste-se a parte ré acerca da petição e documento (laudo 

pericial - exame odontolegal) da parte autora (id´s 13451880, 13451953 e 

13451966), requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para 

saneamento e organização do processo, sem prejuízo do julgamento 

antecipado do mérito. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026614-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS (ADVOGADO(A))

ANDERSON CHARLES DE CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DECIO SENIGALIA (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026614-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON CHARLES DE CAMARGO RÉU: JOSE DECIO SENIGALIA Vistos 

etc. Trata-se de Usucapião Extraordinário ajuizada por ANDERSON 

CHARLES DE CAMARGO em desfavor de JOSÉ DÉCIO SENEGALIA e 

JANDIRA BASSANEZI SENEGALIA. A parte autora pretende a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, juntou nos 

autos, cópia da declaração de imposto de renda do exercício de 2.018, 

alegando que os bens e valores declarados, foram integralmente utilizados 

para aquisição dos direitos do imóvel objeto da presente ação. Não 

obstante, narra a exordial que a autor é empresário, e pelas consultas 

realizadas constatou-se que a empresa “GOLFINHO PISCINAS” 

desenvolve atividade de limpeza e conservação de piscinas. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, comprovante de rendimento, nos termo do art. 99, § 

2ª, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora 

poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o 

decurso do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028669-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHA (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028669-47.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA RÉU: CITAVEL DISTRIBUIDORA 

DE VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos. 

Manifestem-se as rés acerca do petitório da parte autora de id 13506702, 

onde alega que o seu veículo foi encaminhado para conserto e desde 

então não lhe foi mais devolvido, querendo, no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo acima, venham-me os autos conclusos para 

saneamento e organização. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031362-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031362-67.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: 

MARCILIO JOSE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória 

distribuída a este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela 

Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. Intime-se o 

patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento 

das custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial 

de justiça. 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. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e caso atingido a finalidade, devolva-se à Comarca 

de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da 
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determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

missiva ao Juízo deprecado independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005231-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

HELENICE MAYUMI NOMURA SEKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005231-89.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELENICE MAYUMI NOMURA SEKI REQUERIDO: TRIMEC 

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Vistos. Anote-se no sistema 

PJE o substabelecimento sem reservas de poderes de id 15379802. Após, 

conclusos com urgência. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031242-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VIEIRA (AUTOR(A))

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031242-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVANI VIEIRA RÉU: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME, ORAL SIN 

FRANQUIAS LTDA - ME Vistos etc. A parte autora pretende a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, comprovante de rendimento e/ou à última declaração 

de Imposto de Renda, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032979-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS DOMINGUES LOTUFO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032979-96.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS DOMINGUES LOTUFO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Inicialmente, defiro a concessão dos benefícios 

da gratuidade de justiça, diante da manifestação e documentos de id 

10777677, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido de 

liquidação de sentença formulado na inicial, o prof. Fredie Didier leciona 

que: “O objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial. Como se trata 

de decisão proferida após atividade cognitiva, é possível que sobre ela 

recaia a autoridade da coisa julgada material”. Necessário consignar, 

ainda, que o procedimento de liquidação de sentença não enseja nova 

discussão da lide já decidida, que deu origem à sentença ilíquida, mas tão 

somente integrar o título judicial, e nessa situação, escreve Cândido 

Rangel Dinamarco: “(...) sendo conhecido todos os elementos necessários 

para compor os cálculos aritméticos pertinentes, basta tomá-los em 

consideração e com base neles, fazer multiplicações e somas, ou também 

as subtrações ou divisões quando for o caso, chegando-se ao resultado 

devido. Isso é feito pelo próprio exequente na memória de cálculo que a 

acompanha sua demanda de execução.” (Instituições de Direito 

Processual Civil, vol IV, pág. 716. Ed. Malheiros). O art. 509 do CPC 

estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia 

ilíquida, será liquidada por arbitramento, quando determinado pela 

sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto 

da liquidação (inciso I) ou pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar e provar fato novo (inciso II), cumprindo esclarecer 

que tem o liquidante o ônus de apontar no requerimento, a maneira pela 

qual pretende alcançar o valor devido. Da narrativa exordial, o que se 

extrai é que a parte autora pretende a liquidação por arbitramento, o que 

entendo possível na medida em que os documentos colacionados aos 

autos apontam a existência do vínculo jurídico entre as partes, bem como 

o pagamento dos valores reclamados nesta ocasião. Diferentemente da 

liquidação pelo procedimento comum, neste caso, não serão necessários 

fatos novos. Assim sendo, conforme estabelece o art. 510 do CPC defiro 

o pedido inaugural para determinar que as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentem pareceres e os demonstrativos de operações 

realizadas, contas adquiridas e disponíveis em nome da parte autora, 

inclusive indicando as datas e valores investidos e devidos, bem como 

demais documentos necessários para apuração do quantum debeatur, 

conforme constante nos requisitos elencados nos “itens B” da r. sentença 

cuja liquidação é tencionada nesta ocasião. Ressalvo que na hipótese de 

não ser possível decidir de plano quanto a fixação do quantum debeatur, 

após a apresentação da aludida documentação pelas partes, haverá 

nomeação de perito conforme autoriza o art. 510 do CPC, assinalando, 

ainda, que nesta modalidade de liquidação não há contestação. Desta 

feita, cite-se a parte devedora para os fins dos artigos 509, inciso I, e 510, 

do NCPC. Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1030923-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA FATIMA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Marcelo de Siqueira Luz (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030923-90.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GENILDA FATIMA DE MEDEIROS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão 

dos benefícios da gratuidade de justiça, diante dos documentos de id 

10566507 a 10592347, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido de liquidação de sentença formulado na inicial, o prof. Fredie Didier 

leciona que: “O objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial. Como se trata 

de decisão proferida após atividade cognitiva, é possível que sobre ela 

recaia a autoridade da coisa julgada material”. Necessário consignar, 

ainda, que o procedimento de liquidação de sentença não enseja nova 

discussão da lide já decidida, que deu origem à sentença ilíquida, mas tão 

somente integrar o título judicial, e nessa situação, escreve Cândido 

Rangel Dinamarco: “(...) sendo conhecido todos os elementos necessários 
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para compor os cálculos aritméticos pertinentes, basta tomá-los em 

consideração e com base neles, fazer multiplicações e somas, ou também 

as subtrações ou divisões quando for o caso, chegando-se ao resultado 

devido. Isso é feito pelo próprio exequente na memória de cálculo que a 

acompanha sua demanda de execução.” (Instituições de Direito 

Processual Civil, vol IV, pág. 716. Ed. Malheiros). O art. 509 do CPC 

estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia 

ilíquida, será liquidada por arbitramento, quando determinado pela 

sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto 

da liquidação (inciso I) ou pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar e provar fato novo (inciso II), cumprindo esclarecer 

que tem o liquidante o ônus de apontar no requerimento, a maneira pela 

qual pretende alcançar o valor devido. Da narrativa exordial, o que se 

extrai é que a parte autora pretende a liquidação pelo procedimento 

comum, o que entendo ser desnecessário na medida em que os 

documentos colacionados aos autos apontam a existência do vínculo 

jurídico entre as partes, bem como o pagamento dos valores reclamados 

nesta ocasião. Diferentemente da liquidação pelo procedimento comum, 

neste caso, não serão necessários a alegação e prova de fatos novos. 

Assim sendo, conforme estabelece o art. 510 do CPC defiro o pedido 

inaugural para determinar que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem pareceres e os demonstrativos de operações realizadas, 

contas adquiridas e disponíveis em nome da parte autora, inclusive 

indicando as datas e valores investidos e devidos, bem como demais 

documentos necessários para apuração do quantum debeatur, conforme 

constante nos requisitos elencados nos “itens B” da r. sentença cuja 

liquidação é tencionada nesta ocasião. Ressalvo que na hipótese de não 

ser possível decidir de plano quanto a fixação do quantum debeatur, após 

a apresentação da aludida documentação pelas partes, haverá nomeação 

de perito conforme autoriza o art. 510 do CPC, assinalando, ainda, que 

nesta modalidade de liquidação não há contestação. Desta feita, cite-se a 

parte devedora para os fins dos artigos 509, inciso I, e 510, do NCPC. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022829-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZITO DE GUSMAO E SILVA (EXEQUENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022829-56.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELZITO DE GUSMAO E SILVA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos. 

Recebo a emenda de id 10675459 à petição inicial. Assim, tratando de 

cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, 

CITE-SE a parte devedora, por correio, para os fins dos artigos 513, 523 e 

525, do NCPC. Às providências. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033377-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAROS MALTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA OAB - 997.944.207-78 (REPRESENTANTE)

CARLOS NATANIEL WANZELER OAB - 003.287.887-75 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033377-43.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DAROS MALTA DOS SANTOS EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

REPRESENTANTE: CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, diante dos documentos de id 

10686047 a 10686168, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido de liquidação de sentença formulado na inicial, o prof. Fredie Didier 

leciona que: “O objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial. Como se trata 

de decisão proferida após atividade cognitiva, é possível que sobre ela 

recaia a autoridade da coisa julgada material”. Necessário consignar, 

ainda, que o procedimento de liquidação de sentença não enseja nova 

discussão da lide já decidida, que deu origem à sentença ilíquida, mas tão 

somente integrar o título judicial, e nessa situação, escreve Cândido 

Rangel Dinamarco: “(...) sendo conhecido todos os elementos necessários 

para compor os cálculos aritméticos pertinentes, basta tomá-los em 

consideração e com base neles, fazer multiplicações e somas, ou também 

as subtrações ou divisões quando for o caso, chegando-se ao resultado 

devido. Isso é feito pelo próprio exequente na memória de cálculo que a 

acompanha sua demanda de execução.” (Instituições de Direito 

Processual Civil, vol IV, pág. 716. Ed. Malheiros). O art. 509 do CPC 

estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia 

ilíquida, será liquidada por arbitramento, quando determinado pela 

sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto 

da liquidação (inciso I) ou pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar e provar fato novo (inciso II), cumprindo esclarecer 

que tem o liquidante o ônus de apontar no requerimento, a maneira pela 

qual pretende alcançar o valor devido. Da narrativa exordial, o que se 

extrai é que a parte autora pretende a liquidação pelo procedimento 

comum, o que entendo ser desnecessário na medida em que os 

documentos colacionados aos autos apontam a existência do vínculo 

jurídico entre as partes, bem como o pagamento dos valores reclamados 

nesta ocasião. Diferentemente da liquidação pelo procedimento comum, 

neste caso, não serão necessários a alegação e prova de fatos novos. 

Assim sendo, conforme estabelece o art. 510 do CPC defiro o pedido 

inaugural para determinar que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem pareceres e os demonstrativos de operações realizadas, 

contas adquiridas e disponíveis em nome da parte autora, inclusive 

indicando as datas e valores investidos e devidos, bem como demais 

documentos necessários para apuração do quantum debeatur, conforme 

constante nos requisitos elencados nos “itens B” da r. sentença cuja 

liquidação é tencionada nesta ocasião. Ressalvo que na hipótese de não 

ser possível decidir de plano quanto a fixação do quantum debeatur, após 

a apresentação da aludida documentação pelas partes, haverá nomeação 

de perito conforme autoriza o art. 510 do CPC, assinalando, ainda, que 

nesta modalidade de liquidação não há contestação. Desta feita, cite-se a 

parte devedora para os fins dos artigos 509, inciso I, e 510, do NCPC. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010636-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (AUTOR(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO JOSE DA TRINDADE (RÉU)

SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010636-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CHARBEL MALOUF RÉU: MAURO JOSE DA TRINDADE, SANDRA 

MARISA BALBINO DA TRINDADE Vistos. Redistribua-se o mandado para 

outro Oficial de Justiça. Notifique-se o Oficial de Justiça a quem distribuído 

o mandado anteriormente desta determinação. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 956299 Nr: 3220-75.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA KAREN DA SILVA SEBA 

- OAB:15.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788/MT

 Vistos.

Embora a distribuição deste feito em 2015 tenha sido classificada como 

ação cautelar inominada, depreende-se da inicial tratar-se de 

procedimento comum em que cumulados pedidos condenatórios de 

obrigação de fazer e indenizar cumulado com pedido antecipação de 

tutela/cautelar incidental.

E após indeferida a liminar almejada pela parte autora, a parte ré foi citada 

para apresentar defesa com base em disposições/procedimentos 

aplicáveis ao processo cautelar no Código de Processo Civil até então 

vigente (CPC/1973), o que foi feito de maneira específica às fls. 66/67 e 

impugnado às fls.

 Desta feita, chamo o feito à ordem para determinar a reclassificação da 

presente ação para ação de procedimento comum, em razão do que 

determino a intimação da requerida para querendo apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias, relativamente aos pedidos condenatórios 

submetidos ao procedimento comum.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 953702 Nr: 1880-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMS CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORK SUL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JUNIOR - OAB:9.429/MS

 Vistos.

 Ante o petitório de fls. 172/173, verifico que assiste razão ao requerente, 

vez que a requerida já apresentou contestação às fls. 81/126.

Desta feita, desentranhe-se os documentos de fls. 151/169.

Após, cumpra-se de forma integral a decisão de fls. 148/150.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031727 Nr: 37646-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA, GISELE 

PEREIRA CAVALCANTI PARREIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DA COSTA - 

OAB:14958/O-MT, otacilio peron - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo nº 37646-16.2015.811.0041

Código 1031727

Vistos.

Intime-se o perito para se manifestar acerca do petitório de fls. 129, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, § 3°, CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1022100 Nr: 32975-47.2015.811.0041

 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: NERLINHO LUSSANI

 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:

 (...) Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º 

e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade 

da requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção 

das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o 

pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1070302 Nr: 55532-28.2015.811.0041

 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: CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER LUIZ PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Botelho Oliveira 

Marques - OAB:256133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) No que tange a prova testemunhal, determino que o rol de 

testemunhas seja depositado em Juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

caso já não exista nos autos, cabendo aos procuradores das partes 

informar ou intimar a testemunhas arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação deste juízo, na forma do 

que preconiza o art. 455 do CPC. Nesse aspecto, deve o causídico 

proceder a intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º do art. 455, CPC), 

ressalvando que a inércia na realização da intimação importa em 

desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, CPC).Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07.11.2018 às 16:00 horas, 

devendo as partes se apresentarem aptas para as providências dispostas 

no art. 364, caput do CPC.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 711185 Nr: 4210-08.2011.811.0041

 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: H. A. M., SOLANGE ALVES PEREIRA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 4210-08.2011.811.0041

Código 711185

Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público (art. 179, I, NCPC) para manifestar 

acerca do petitório de fl. 201.

Após, retornem conclusos para análise do pedido do exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874018 Nr: 12644-78.2014.811.0041

 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: JOAO DE OLIVEIRA NETO

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 
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OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-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 JOÃO DE OLIVEIRA NETO 

em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à requerida, mediante 

transferência para a conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 942254 Nr: 55919-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVERI SIMONI

 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

 (...) 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 ALVERI SIMONI em face 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à requerida, mediante transferência para a conta a ser 

indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas 

pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059955 Nr: 51049-52.2015.811.0041

 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: JOCELY DO ESPIRITO SANTO CORINGA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:14703

 (...)Assim sendo, havendo concordância quanto aos honorários pericias, 

o requerido deverá efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o 

perito ser intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. Desde 

já, autorizo o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários a 

favor da perita no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago 

apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.A perita deverá cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso. Deve o perito, ainda, assegurar aos assistentes das partes 

o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, 

com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência 

mínima de 5 dias (art. 466, §2º do CPC.).O laudo pericial deverá ser 

entregue em cartório no prazo de 20 dias, contados a partir da data em 

que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos.Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resulta¬do, e na mesma oportunidade deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, bem como se 

manifestar se insistem ou não na produção das demais provas pleiteadas 

e não apreciadas nesta oportunidade.Desde já, apresento os quesitos do 

juízos:1)Existe algum problema no hidrômetro da residência da autora, ou o 

mesmo apresenta normal e regular funcionamento?2)O consumo de água 

aferido pelo hidrômetro é compatível com o consumo de água do imóvel da 

autora?3)Existe no imóvel da autora indícios, atuais ou antigos, de 

vazamento de água que possam impactar na leitura do 

hidrômetro?4)Considerando os documentos apresentados pelas partes 

nos autos, é possível afirmar a existência de erro na leitura do hidrômetro 

apontada pelas faturas questionadas nos autos?Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá, 19 de setembro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1053188 Nr: 48006-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 (...))Assim sendo, havendo concordância quanto aos honorários pericias, 

o requerido deverá efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o 

perito ser intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. Desde 

já, autorizo o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários a 

favor da perita no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago 

apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.A perita deverá cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso. Deve o perito, ainda, assegurar aos assistentes das partes 

o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, 

com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência 

mínima de 5 dias (art. 466, §2º do CPC.).O laudo pericial deverá ser 

entregue em cartório no prazo de 20 dias, contados a partir da data em 

que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos.Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resulta¬do, e na mesma oportunidade deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, bem como se 

manifestar se insistem ou não na produção das demais provas pleiteadas 

e não apreciadas nesta oportunidade.Desde já, apresento os quesitos do 

juízos:1)Existe algum problema no hidrômetro da residência da autora, ou o 

mesmo apresenta normal e regular funcionamento?2)O consumo de água 

aferido pelo hidrômetro é compatível com o consumo de água do imóvel da 

autora?3)Existe no imóvel da autora indícios, atuais ou antigos, de 

vazamento de água que possam impactar na leitura do 

hidrômetro?4)Considerando os documentos apresentados pelas partes 

nos autos, é possível afirmar a existência de erro na leitura do hidrômetro 

apontada pelas faturas questionadas nos autos?Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de setembro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 841520 Nr: 45772-26.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SOUZA FILHO

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FELIPE CASTRO 

SOUZA - OAB:14523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Ante todo o exposto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, com fundamento no 
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art. 487, I do CPC, ao que condeno a Requerida, CAB S/A ao pagamento 

de danos morais ao requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 

362-STJ). Declaro, ainda, indevida a cobrança das faturas do período de 

janeiro a julho de 2013, ao que cancelo a cobrança das mesmas e 

determino que a Requerida refature os valores questionados nos autos 

(janeiro a julho de 2013), procedendo a cobrança do aludido período com 

base no consumo real auferido e lido, e caso o consumo seja inferior a 

10m³ deverá ser cobrada a taxa mínima. Possibilito, ainda, a cobrança pela 

média de valores das faturas do período de 06 (seis) meses anterior às 

faturas questionadas, na forma da fundamentação retro.Por fim, 

considerando que o requerente decaiu na parte mínima dos pedidos, na 

forma estabelecida pelo parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o 

requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, § 2º do CPC. 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da 

CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de setembro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741010 Nr: 37785-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMED KASSEN OMAIS, A. M. O.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTANHO SAGIN - 

OAB:11522, RAFAEL CALISTE TENÓRIO - OAB:16331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELLIPE PRETO - 

OAB:51793/PR

 Processo n° 37785-07.2011.811.0041

Código 741010

Vistos.

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

cumprimento de sentença de fls. 260/274, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729274 Nr: 25265-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISA BATISTA DE ARRUDA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL GERMANO DE 

CAMPOS NETO - OAB:OAB/MT 17.002, WILMARA APARECIDA 

SANTOS - OAB:

 Processo n° 25265-15.2011.811.0041

Código 729274

Vistos.

Verifica-se que a requerente pede a restituição do prazo para 

manifestar-se acerca do cálculo de fls. 434/437, determinado à fl. 438, ao 

argumento de que o advogado da parte requerida fez carga dos autos em 

12.07.2018 e fez a devolução em 19.07.2018, desta forma impedindo que 

a requerente manifesta-se no prazo determinado.

 Pois bem, admite-se a devolução do prazo recursal, nos casos 

taxativamente expressos no art. 183 e parágrafos, do Código de Processo 

Civil, in verbis:

 “Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de 

declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à 

parte provar que o não realizou por justa causa.

§ 1o Reputa-se justa causa o evento imprevisto,

alheio à vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por 

mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa o juiz permitirá à parte a prática do ato no 

prazo que Ilhe assinar”.

Em outras palavras, compete à parte que pleiteia a restituição de prazo 

comprovar que não realizou o ato por justa causa. É entendimento 

jurisprudencial pacífico que, havendo pedido de publicação dos atos 

judiciais em nome de determinado advogado, a intimação feita a 

procurador diverso é nula, por violar o princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a parte requerente comprovou que deixou de praticar 

atos processuais ante a impossibilidade de fazer carga do processo, vez 

que o patrono da requerida efetuou carga dos autos em 12.07.2018, 

devolvendo somente em 19.07.2018, depois de decorrido o prazo da 

Requerente.

 Pelo exposto, devolvo o prazo a Requerente THAISA BATISTA DE 

ARRUDA CORREA DA COSTA, para manifestar sobre o despacho à fl. 

438, devendo as partes ser intimadas desta decisão com a devida 

observância dos patronos constituídos nos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880561 Nr: 17119-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISLER SILVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A

 Vistos.

Intime-se a executada para efetuar o pagamento do saldo remanescente, 

conforme atualização de fls. 146/155, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor incontroverso nos autos, conforme dados bancários declinados a fl. 

148. Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto 

no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 

do CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 784365 Nr: 38162-41.2012.811.0041

 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): J. MARTINS & CIA LTDA - ME, JOSE MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:OAB/MT 8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALBERTO ZANETTI - 

OAB:12.094-B/MT, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A/MT

 Vistos.

 Ante o petitório à fl. 98, determino a suspensão do processo pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, devendo o feito receber o respectivo código 

(191).

Findo o prazo, intime-se para prosseguimento do feito.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 369929 Nr: 6441-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILA RIBA DE NEIRA

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

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

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

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

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

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

 Processo n° 6441-76.2009.811.0041

Código 369929

 Vistos.

 Em análise aos autos verifico que o processo já foi extinto conforme 

sentença às fls. 401/402.

Verifico também que não houve qualquer apresentação de recurso.

Desta feita, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1085345 Nr: 3981-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYANE DELUQUI KURY

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.093, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n° 3981-72.2016.811.0041

Código 1085345

 Vistos.

 Intime-se a exequente para querendo, manifestar-se acerca dos 

documentos de fls. 71/76, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 344806 Nr: 15007-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Wesley Verzignazzi - 

OAB:23171/O, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 Processo n° 15007-48.2008.811.0041

Código 344806

Vistos.

Ciente dos documentos de fls. 312/325.

Aguarde-se o julgamento da referida ação rescisória, conforme decisão 

de fls. 309.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1046970 Nr: 44859-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO ALVES CAVALCANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8184-A

 Processo nº 44859-73.2015.811.0041

Código 1046970

Vistos.

Intime-se a patrona da parte autora para colacionar aos autos CERTIDÃO 

DE CASAMENTO e CERTIDÃO DE ÓBITO do requerente conforme 

determinado à fl. 116, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, § 3°, CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1023841 Nr: 33817-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA DE JESUS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão 

de fls. 132/134, SOB PENA DE PENHORA ON LINE . Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 793985 Nr: 290-55.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXCUSI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 SENTENÇA

Vistos.

As partes compareceram nos autos informando que celebraram 

transação, cujo pagamento se dará por meio de depósito judicial. Após, o 

efetivo cumprimento do acordo requerem, consequentemente, a extinção 

do presente feito (fls. 155).

É o relatório. Decido.

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

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

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

decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

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

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

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

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

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

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

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

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

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

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 299868 Nr: 13169-07.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA, YVONE 
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INEZ RICCI BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689

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

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

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às 

fls.579/580. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 866134 Nr: 6483-52.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL GRAN ODARA LTDA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 SENTENÇA

Vistos.

As partes compareceram nos autos informando que celebraram 

transação, cujo pagamento se dará por meio de depósito judicial. Após, o 

efetivo cumprimento do acordo requerem, consequentemente, a extinção 

do presente feito (fls. 228/231).

É o relatório. Decido.

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

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

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

decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

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

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

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

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

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

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

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

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

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

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 442750 Nr: 18644-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. K. S., EDNA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, CLAINILTON AGUIAR LEITE - OAB:12.344 MT, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA 

OAB-4635 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 259/260, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803277 Nr: 9737-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINI GOMES PAVEZI - 

OAB:17.162, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 890035 Nr: 23244-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO GONÇALO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA, GARCIA SIQUEIRA SANTOS, HARLEY SIQUEIRA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

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

OAB:OAB/MT 9.059, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

inaugurais, para condenar os requeridos ao pagamento do saldo de 

aluguel entre o dia 16/10/2013 ao dia 08/11/2013 - 23 (vinte e três) dias -, 

na monta de R$ 7.996,18 (sete mil novecentos e noventa e seis reais e 

dezoito centavos). (...)Condeno, ainda, da multa contratual compensatória 

estabelecida na cláusula décima sexta do contrato de fls. 33/39, ante a 

denúncia antecipada do contrato, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC desde a aludida 

comunicação de rescisão do contrato (24.10.2013), acrescido de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Condeno, também, os requeridos ao 

pagamento dos valores dispensados pelo autor para a reforma dos 

imóveis, na monta de R$ 6.978,00 (seis mil novecentos e setenta e oito 

reais), que deverá ser corrigido pelo INPC tomando como base a data dos 

efetivos pagamento apontado nos documentos colacionados, e juros de 

1% a.m., a partir da citação. Por fim, condeno os requeridos ao pagamento 

da multa prevista na cláusula cláusula décima sexta dos referidos 

contratos, ante a ausência de reforma dos imóveis, na monta de R$ 

35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais), cujo valor deverá ser corrigido 

pelo INPC desde a aludida comunicação de rescisão do contrato 

(24.10.2013), acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação.Por fim, considerando a sucumbência mínima do requerente, na 

forma do que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno os 

requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das condenações impostas nesta oportunidade, na 

forma do que preleciona o art. 85, § 2º do CPC.P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa observadas as formalidades legais e em 

especial o estabelecido pelo art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 19 de 

setembro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009995 Nr: 27598-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A, EDNA DA SILVA 

LEVENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001/MT

 (...)Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 
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mérito, na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do 

CPC.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 valor da 

causa, com fundamento no artigo 85, §1º e 2º, do NCPC. 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.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. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 19 de setembro de 2018.Luiz Octavio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 938667 Nr: 53972-85.2014.811.0041

 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: GENTIL FAUSTINO DE ALMEIDA

 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

 (...) 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 GENTIL FAUSTINO DE 

ALMEIDA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT/SA.Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à requerida, 

mediante transferência para a conta a ser indicada, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo autor, bem como ao 

pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1012742 Nr: 28701-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEITON RODRIGO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, SOB PENA DE PENHORA 

ON LINE. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839073 Nr: 43605-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVALDO INÁCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a manifestação do laudo pericial, no prazo comum de 

10 (dez) dias. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000317-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

DIRLENY DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000317-79.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIRLENY DOS SANTOS RÉU: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos. A parte ré apresentou contestação na qual denunciou à lide a 

seguradora Companhia Mutual de Seguros, CNPJ/MF n. 

75.170.191/0001-39, com endereço situado à Avenida Eng. Luís Carlos 

Berrini, n. 1.681, 4º, 5º e 6º andares, Brooklin Novo, São Paulo/SP, CEP: 

04.571-011. Em sua impugnação a parte autora nada falou a respeito. 

Desta feita, admito a denunciação da lide promovida pela parte ré, nos 

termos dos artigos 125, inciso II, do NCPC, e 101, inciso II, do CDC. Cite-se 

a seguradora denunciada desta ação, atentando-se a parte denunciante 

ao disposto no artigo 131 do NCPC, sob pena de ficar sem efeito a 

denunciação (NCPC, 126). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028691-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA OLIVEIRA GALVAO (EXEQUENTE)

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028691-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARTA OLIVEIRA GALVAO EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Determinado à parte autora que emendasse a sua petição inicial, 

acostando aos autos documentos que demonstrassem a sua insuficiência 

de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, 

limitou-se ela a acostar aos autos declaração de ajuste anual de bens e 

renda atualizada. Ressalte-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre 

as condições econômico-financeiras da parte, se ela não está 

representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o 

dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente 

demonstrar). No caso, a parte autora foi qualificada na petição inicial como 

microempresária, situação que afasta a presunção da sua insuficiência de 

recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, 

mormente porque não trouxe aos autos qualquer elemento documental 

hábil a infirmar tal conclusão. Assim, não pode a parte pretender que o 

Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade 

real, justificando a concessão do benefício. Em situação similar, o STJ 

decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - 

Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo 

juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de 

afronta à lei.O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é 

injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro). 

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 
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DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da 

ação. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038635-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

CARMELITA ALVES PEDROSO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038635-34.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARMELITA ALVES PEDROSO DA CRUZ REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de ação de liquidação de 

sentença proferida em ação civil pública, ajuizada por CARMELITA ALVES 

PEDROSO DA CRUZ em desfavor da YMPACTUS COMERCIAL S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Foi proferido despacho no id 

11386107, determinando à parte autora a emenda da petição inicial 

mediante a juntada de documentos hábeis a demonstrar a sua 

insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais e a 

existência de relação jurídica com parte ré, sob pena de extinção do 

processo e cancelamento da distribuição. Intimada, a parte autora 

limitou-se a deduzir pedido de reconsideração, acostando documento 

comprobatório da sua hipossuficiência econômico-financeira, deixando, no 

entanto, transcorrer o prazo destinado à emenda da petição inicial 

relativamente a juntada dos documentos hábeis a demonstrar a sua 

relação jurídica com a parte ré. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Por outro lado, 

intimada para emendar a petição inicial, juntando aos autos documentos 

hábeis a demonstrar a sua insuficiência de recursos e a existência de 

relação jurídica entre as partes, a parte autora logrou êxito em atender 

apenas a primeira determinação. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, 

extinguindo o processo, sem resolução do seu mérito, nos termos dos 

artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, inciso I, do NCPC. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

com as anotações e baixas de estilo. Às providências. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031247-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

GLECI DO NASCIMENTO FACO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI (ADVOGADO(A))

DUILIO MAYOLINO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos Autos supra mencionados, em cumprimento ao 

despacho, assinalo o dia 28/09/2018, às 09 horas, para os trabalhos 

periciais que iniciar-se-á no local indicado pelo perito, ficando intimadas as 

partes e assistentes técnicos, atraves dos seus patrono da referida 

designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005962-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RIBEIRO DE PAIVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035573-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA GONCALVES DE SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035573-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANUSA GONCALVES DE SOUZA ROCHA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Vanusa Golçalves de Souza, em face de 

Bradesco Seguros AUTO/RE Companhia de Seguros, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da diferença do Seguro 

Obrigatório, na importância de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 01/08/2015, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com 

vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 

12935908. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e da falta de interesse de agir em 

pace do pagamento em seara administrativa. 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 12935908. 

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 01/08/2015. Verifico que, já foi 

produzido laudo médico de ID 12935908, 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. 
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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. 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 01/08/2015. 

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 10830917), bem como laudo pericial (ID 12935908). 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 01/08/2015, 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 12935908, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta lesão na estrutura 

crânio facial com repercussão avaliada em 10% (dez por cento) de 100% 

(cem por cento), calculada em 10% (dez por cento). Da análise da tabela 

de percentuais, constata-se que para os casos de lesão de órgãos e 

estruturas crânio faciais, o percentual incidente é de 100% (cem 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 10% (dez por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), resulta a quantia de R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta e cinco reais). Nesse passo, conforme verificado 

nos documentos de id. 10831049, a Seguradora efetuou o pagamento 

correto do valor a título de indenização, não restando valores 

remanescentes para serem recebidos. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em julgado, e 

nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037351-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DOS REIS FERREIRA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037351-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS DOS REIS FERREIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Luis dos Reis Ferreira, em face de Bradesco Seguros AUTO/RE 

Companhia de Seguros, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da diferença do Seguro Obrigatório, na importância de R$ 

11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 05/08/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 12955179. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva e da falta de interesse de agir em face do pagamento 

em seara administrativa. 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 12955179. 

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 05/08/2017. Verifico que, já foi 

produzido laudo médico de ID 12955179, 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. 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 05/08/2017. 

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 11101078), bem como laudo pericial (ID 12955179). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 
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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 05/08/20017, 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 12955179, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito 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 um 

dos membros superiores, 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 

superior direito 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). Observando-se a quantia recebida administrativamente é de 

R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), percebe-se o valor remanescente, calculado em R$2.363,00 

(dois mil trezentos e sessenta e três 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 Bradesco Seguros AUTO/RE Companhia de Seguros ao 

pagamento do importe R$2.363,00 (dois mil trezentos e sessenta e três 

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 05/08/2017 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte 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, 05 de setembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024097-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ROSENINHO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024097-82.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSENINHO LIMA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Roseninho Lima da Silva, em 

face de Seguradora Líder dos Consorcios de 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 e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 25/09/2014, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 7775198. A parte 

requerida apresentou contestação, arguindo a preliminar de inépcia da 

inicial em virtude da incoerência entre os fatos narrados na inicial e os 

documentos juntados pela autora. 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 7775198. 

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 25/09/2014. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

7775198, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise da 

preliminar suscitada. I – Inépcia da inicial – fatos narrados não decorrem 

logicamente a conclusão dos fatos Alega a ré que a incoerência entre os 

fatos narrados na inicial e os documentos juntados pela autora. 

Percebe-se, através da petição de ID. 11738090, que a autora já 

regularizou a situação. Por isso, rejeito a preliminar. 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 25/09/2014. 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 4544303), bem como laudo 

pericial (ID 7775198). 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 25/09/2014, 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 7775198, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 

75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

52.5% (cinquenta e dois 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 

mil e quinhentos reais), que resulta na quantia de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando o laudo pericial acostado 

consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) encontrando-se o valor de R$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete 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 
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Seguradora Líder dos Consorcios de Seguro DPVAT S.A. ao pagamento 

do importe em R$ 7.087,50 (sete mil 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 25/09/2014 (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 – MT, 05 de setembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037429-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAICON DOUGLAS AUGUSTO SARTORI (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037429-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAICON DOUGLAS AUGUSTO SARTORI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Maicon Douglas Augusto Sartori, 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 quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/06/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 12387004. 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 12387004. 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 29/06/2016. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12387004, 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. 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 29/06/2016. 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 11111993), bem como laudo 

pericial (ID 12387004). 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 29/06/2016, 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 12387004, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada 

em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada 

em 52.50% (cinquenta e dois ponto cinquenta 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 que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a 

quantia de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete 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 PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil 

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 

29/06/2016 (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, 

05 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020396-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. A. C. D. C. (AUTOR(A))

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

ELAINE CONCEICAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020396-16.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELAINE CONCEICAO DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE ALMEIDA COENGA DA 

CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Tendo 

em vista que a presente ação de cobrança do seguro DPVAT compreende 

também pedido de reembolso das despesas de assistência medica e a 

qualidade das documentações ficou prejudicada, intime-se a parte autora 
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para que em 15 (quinze) dias junte aos autos os documentos legíveis de 

Id. 3719472, 3719470 e 3719458, a fim de possibilitar a análise dos 

mesmos. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002584-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINDO ELIAS RAMOS (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002584-24.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAULINDO ELIAS RAMOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Raulindo Elias Ramos, em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguros Dpvat S/A, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório e DAMS 

no valor de R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/10/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 9632349. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de defeito na representação 

processual e ausência de 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. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 9632349. 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 

29/10/2016. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi 

produzido laudo médico de ID 9632349, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Do defeito na 

representação processual – analfabeto – exigência de procuração por 

instrumento público Em sede de preliminar alegou a requerida defeito na 

representação processual considerando que a parte autora é uma pessoa 

não alfabetizada e a outorga de poderes de representação deveria ser 

feita por meio de instrumento público, por consequência, pugna pela 

regularização da representação sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a regularização 

da representação, consoante procuração por instrumento público de ID 

13058235. 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. 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. Tendo em vista 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) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 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 29/10/2016. 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 4985527), bem como laudo pericial (ID 9632349) e comprovante das 

despesas (ID 4985192). 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 29/10/2016, 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 9632349, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 

100% (cem por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 70% 

(setenta 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 que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 100% (cem por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais). 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 
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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, 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 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A ao pagamento do importe de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, e ao pagamento do valor de 

R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a título de despesas 

médico-hospitalares, 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 29/10/2016 (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, 06 de setembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031279-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON KARLS CUSTODIO (AUTOR(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031279-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBISON KARLS CUSTODIO RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Cuida-se de 

embargos declaratórios interpostos pela parte autora em face da decisão 

de Id. 10229997. Alegou a requerente que o despacho determinado o 

recolhimento das custas judiciais foi omisso, tendo em vista que em sua 

inicial o autor pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça. Compulsando 

os autos, entendo que assiste razão a parte embargante, portanto, passo 

a análise dos pontos suscitados. Verifica-se no caso em tela que o autor 

pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita por encontrar-se 

desempregado, tendo em vista que pediu sua exoneração em 19/09/2017. 

Compulsando os autos, entendo não restar comprovada situação que 

justifique o deferimento da justiça gratuita de plano, contudo, conforme 

preconiza o art. 321, do CPC, concedo ao autor prazo para comprová-la. 

Ante o exposto, conheço e provejo os embargos apresentados pela parte 

autora, reconhecendo a existência de omissão e tornando sem efeito o 

despacho de Id. 10229997. Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial e junte aos autos documentos que 

comprovem sua hipossuficiência financeira. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará o indeferimento da gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 12 de setembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014518-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PARENTE AGUIAR (AUTOR(A))

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014518-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SELMA PARENTE AGUIAR RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se parte requerida para se 

manifestar acerca do descumprimento da liminar informado na petição 

juntada no ID n. 14903305, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos 

com urgência. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915469 Nr: 40519-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMH, DELZA APARECIDA DA SILVA HUNGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D'LU TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 

ELISÂNGELA REGINA SANTOS XAVIER, ADEMILTO APARECIDO 

CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3.287/MT, TONY VITOR SANTOS SOUZA - OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMILTO APARECIDO CORDEIRO DOS 

SANTOS, Filiação: Maria do Rosario Linod dos Santos e Adão Cordeiro 

dos Santos, data de nascimento: 17/09/1969, brasileiro(a), solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO PARA 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS proposta por 

LIDIANE MENDES HUNGRIA, assistida por sua genitora DELZA APARECIDA 

DA SILVA HUNGRIA, em desfavor de D´LU TRANSPORTES DE TURISMO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 33 de 430



LTDA, ELISÂNGELA REGINA SANTOS XAVIER E ADEMILTO APARECIDO 

CORDEIRO DOS SANTOS. Alega o douto causídico que o autor trafegava 

na garupa de uma moto próximo à avenida das Torres com a Avenida Dr. 

Meireles, bairro Santa Cruz, via preferencial, quando foi abalroado pelo 

veículo Renault, placa-OAS-9592, conduzido pelo terceiro réu, Sr. 

Ademilton, que - como narrado na inicial - invadiu a pista preferencial sem 

parar de modo que colidiu com a moto, onde a autora se encontrava na 

garupa; que o requerido não prestou socorre e fugiu do local, deixando as 

vítimas "esparramadas no chão". Aduz que em decorrencia do acidente a 

autora e seu pai que estava pilotando a moto sofreram lesões graves e de 

grandes proporções, com danos funcionais e estéticos, necessitanto a 

menor-autora de tratamento contínuo tanto pelo uso de placa e parafusos 

quanto pelos tratamentos externos para amenizar o aleijão da perna e 

psíquicos-emocionais. Ao final solicita seja o requerido condenado a 

indenizar pelos danos morais, em valor equivalente a R$ 36.200,00 (50 

salários mínimos) , pelos danos materiais em valor equivalente a R$ 

36.200,00 (50 salários mínimos) e pelos danos estéticos também em R$ 

36.200,00 (50 salários mínimos).

Despacho/Decisão: Defiro o pedido para a citação por edital do requerido 

ADEMILTON APARECIDO CORDEIRO DOS SANTOS (fls.111/112). Assim, 

expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art.257 do CPC, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos.Faça 

constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu.Intime-se.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 17 de setembro de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768477 Nr: 21372-79.2012.811.0041

 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: MARIA ELOI SCHERER DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO AUGUSTO SIQUEIRA, 

IRACEMA FÁTIMA NEPOMUCENO DE SIQUEIRA, ESPÓLIO DE SÉRGIO 

ROBERTO AUGUSTO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Coordenador(a) do Núcleo 

de Práticas Jurídicas do Univag - OAB:, FLÁVIO OLIVEIRA JESUS - 

OAB:23.440

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRACEMA FÁTIMA NEPOMUCENO DE 

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

ESPÓLIO DE SÉRGIO ROBERTO AUGUSTO SIQUEIRA, Rg: 048.775, 

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

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinário, 

proposta por Maria Eloi Scherer de Moraes contra Sérgio Roberto Augusto 

Siqueira, com o fim de obter, em seu favor, a declaração de domínio do 

imóvel localizado na Rua A4, Quadra 70, Casa 19, Bairro Parque Cuiabá, 

Cuiabá-MT, loteamento matriculado sob o nº 2-NA, nº 11.944, fls. 262, 

Ficha nº 01F, 2-DP, em 05/12/1979, casa edificada, com 57,81 m² de área 

construída e 71,25 m² de área coberta, contendo 03 quartos, hall, 

banheiro, sala e cozinha. Habite-se da Prefeitura Municipal de Cuiabá de 

08/07/1980, CRS do IASPAS nº 109.681, Série D de 25/06/1980. Sustenta 

a autora que, desde meados do ano de 1988 mantém a posse mansa, 

pacífica e ininterrupta do referido imóvel, que pertence ao réu. Afirma, que 

adquiriu o imóvel e pagou o valor avençado em espécie e lavrou contrato 

de compra e venda, cujo documento foi extraviado. Por fim, alega que o 

réu se comprometeu a fazer a transferência do imóvel, porém viajou para 

a cidade de Campo Grande-MS e não mais retornou para Cuiabá-MT.

Despacho/Decisão: Ante a certidão de fls. 174/175, expeça-se edital de 

citação ao ESPÓLIO DE SERGIO ROBERTO AUGUSTO SIQUEIRA com 

prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, 

indicados no art. 257 do CPC/2015, inclusive afixando-se o mesmo no átrio 

do Fórum, certificando-se nos autos.Faça constar no edital de citação 

que, ocorrendo a revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 

interesses do réu.Intimem-se.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 17 de setembro de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877370 Nr: 15031-66.2014.811.0041

 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: LFRS, LFRDS, MARTA MARIA RIPARDO DE SOUZA, 

NKRDS, ANTONIO JOSE RIPARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA DE MOVEIS BANDEIRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LOJA DE MOVEIS BANDEIRANTES. 

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 CÍVEL DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO LIMINAR proposa 

pelos autores MARTA MARIA RIPARDO DE SOUZA, LUIZ FELIPE RIPARDO 

DE SOUZA, LUIZ FERNANDO RIPARDO DE SOUZA, NAYARA KETELLYN 

RIPARDO DE SOUZA E ANTÔNIO JOSÉ RIPARDO DE SOUZA em desfavor 

da requerida LOJA DE MÓVEIS BANDEIRANTES. Alegam os autores que 

ficaram constrangidos diante de uma negativa de cadastro no comércio 

local em nome do falecido ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA SILVA (RG n.º 

2.075.596-1 e CPF n.º 320.862.293-72), em razão da sua negativação nos 

órgãos de proteção ao crédito, da qual não tinham conhecimento, 

realizada indevidamente pela empresa requerida, no valor de R$ 827,00 

(oitocentos e vinte e sete reais). Assim, argumentando terem sido 

expostos à situação que denigre nome e honra, com a ilegal negaticação 

junto aos órgãos restritivos, requerem a condenação da empresa 

requerida em danos morais no montante de R$ 28.960,00 (vinte oito mil, 

novecentos e sessenta reais), bem como a exclusão do nome do falecido 

ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA SILVA do cadastro de proteção ao crédito, 

com a declaração de inexistência de relação jurídica entre o falecido e a 

empresa requerida.

Despacho/Decisão: Efetuadas tentativas de localização de endereço da 

ré, ambas restaram infrutíferas.Dessa forma, expeça-se edital de citação 

com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades 

legais, indicados no art. 257 do CPC/2015, inclusive afixando-se o mesmo 

no átrio do Fórum, certificando-se nos autos.Faça constar no edital de 

citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado curador especial para 

defesa dos interesses do réu.Intimem-se.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 17 de setembro de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 904297 Nr: 33058-97.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENICE DE CASTRO SODRÉ

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Alvará de liberação expedido pelo Siscondj nº 434772-2/2018 no valor de 

R$ 7.783,00.

Intime-se a parte requerida para manifestar sobre o pagamento efetuado 

as fls. 339, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 985222 Nr: 16426-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON PAULO HARTMAN DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

EUGENY MARIA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO FERREIRA DE 

CAMARGO - OAB:15222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifico que a restrição RENAJUD constante sobre 

o veículo Ford Fiesta placa JYR 3278 foi inserida em 25 de junho de 2014.

O recibo de transferência foi assinado pela vendedora Eugeny Maria da 

Silva Pereira na data de 29 de abril de 2008.

Assim, presentes a verossimilhança do alegado.

De outro giro, o veículo encontra-se apreendido no pátio do Detran-MT em 

visível estado de deterioração, conforme fotografias de fls. 41/42, 

restando caracterizado o perigo da demora.

Dessa forma, reconsidero a decisão liminar e procedo à exclusão da 

restrição RENAJUD sobre o veículo objeto dos presentes embargos de 

terceiro, ficando autorizado a entrega do mesmo ao embargante, caso 

satisfeitas todas as pendências administrativas junto ao DETRAN-MT.

Outrossim, cite-se a requerida Eugeny Maria da Silva Pereira no endereço 

constante dos autos executivos e via oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 386818 Nr: 22859-89.2009.811.0041

 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: JULIANO SARTORI EKO, CIRIANE MARA REMOR

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

IMOBILIÁRIA - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS 

- OAB:OAB/MT 8.195-A, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 442354 Nr: 18432-15.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR NASCIMENTO SARMAZI, MARIONITA DE 

OLIVEIRA SERRA SARMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO - OAB:7373, 

MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO - OAB:7373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso adesivo de apelação de fls. 484/485, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933161 Nr: 51001-30.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON GORO SUMITANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIMARÃES 

MARTINS - OAB:51.837/RS, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - 

OAB:11245/O, Marcela Savonitti - OAB:79813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SHEYLLA DE 

OLIVINDO - OAB:32682, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - 

OAB:DF/16.785, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - OAB:37.007/PR, 

RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517 DF

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 01/10/2018, às 14:30 horas, realizar-se a na Av. Rubens de 

Mendonça, 1.856, Ed. Office Tower, sala 1403, Bosque da saúde, para 

dar inicio aos trabalhos periciais, ficando intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação, 

conforme petição de fls. 255/256.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1064566 Nr: 52991-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA SOARES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) MILTON JONES AMORIM VIEIRA para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 408620 Nr: 516-65.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA CRISTINA SILVERIO CAZARI

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 434759-5-P/2018 no 

valor de R$ 35.961,95.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173731 Nr: 41645-40.2016.811.0041

 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: VICENTE JOSÉ MARCHIORETO

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Expedido Alvará de liberação pelo SISCON n 434775-7/2018 no valor de 

R$ 7.082,55.

Retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 12930 Nr: 12413-76.1999.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA SILVA

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

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

SILVA - OAB:6.565/MT

 De acordo com o Provimento nº 004/2008 CGJ, remetam-se os autos ao 

Cartório Distribuidor, para que se proceda a redistribuição do presente 

feito a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, competente 

para o seu processamento.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 853934 Nr: 56548-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE DE LIMA SILVA, RODRIGO MARQUES DOS 

SANTOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO OURO E PRATA S.A ., INVEST 

SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:13.782-B, LINEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO - OAB:OAB/MT 

15.909-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CHAVES - 

OAB:55.925 RS, CAMILA PEREIRA FERNANDES - OAB:18786/O, CASSIO 

QUEIROZ COELHO DA CRUZ - OAB:16006, DANIELA RIZZI BARUFALDI - 

OAB:55226/RS, JAIME BANDEIRA RODRIGUES - OAB:41.259/RS

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 434777-3/2018 no 

valor de R$ 6.746,91.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1115449 Nr: 16820-32.2016.811.0041

 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: LUIZ VANDERLEY ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 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. 204/233, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1098867 Nr: 10128-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FORTE DA SILVA ME, 

COTRIM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796273 Nr: 2615-03.2013.811.0041

 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: MICHEL DAUD AYUD SOBRINHO, PAULO SÉRGIO 

SOARES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 308/321, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1023011 Nr: 33410-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA, IRENE 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA IZABEL DA ROCHA - 

OAB:OAB/PE 32.724, PAULO SEGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:OAB/MT 

6.199

 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, da audiência 

designada para o 14/09/2018, às 13h40, no Juizo Deprecado da Comarca 

de Distrito Federal/DF, Carta Precatória nº 0721063-96.2018.8.07.0015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 1086860 Nr: 4657-20.2016.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, SAMIR BANNETT BUAINAIN - 

OAB:13.373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 117, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1078870 Nr: 740-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE ZANETTI AYRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA CONCREMAX CONCRETO, 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GASPAR - 

OAB:OAB/MT 17.226, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - OAB:16214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 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 laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 216/254, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 803766 Nr: 10222-67.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL, MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 Proceda-se com a juntada da cópia da petição apresentada em audiência.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

aguardando-se a juntada do acordo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 430844 Nr: 11336-46.2010.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL, MIRIAN CRISTINA RAHAMAN 

MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 Proceda-se com a juntada da cópia da petição apresentada em audiência.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

aguardando-se a juntada do acordo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1172868 Nr: 41242-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BONTEMPO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

RESIDENCIAL JARDIM ITALIA II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

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

- OAB:OAB/MT 16.875

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, procederei à 

instrução do feito para oitiva das partes, sob pena de confissão e 

testemunhas.

Designo audiência de instrução para o dia 28 de fevereiro de 2019 às 14h. 

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 800690 Nr: 7113-45.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANI FERREIRA BORGES, ESPÓLIO DE 

JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para impugnar a contestação e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742109 Nr: 38971-65.2011.811.0041

 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: CELSO STEVANOVICH, CELSO ALBERTO 

STEVANOVICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOAMI - COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - MT, TRANSPORTADORA 

CHAO BRASILEIRO LTDA, OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608, RICARDO MOREIRA AGUIAR - OAB:12.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, FERNANDO D AMICO MADI - OAB:14322-MT, NILSON 

JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT, Virginia Santos Pereira Guimarães - OAB:976.606

 De outro lado, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

CONDENAR a ré Transportadora Chão Brasileiro Ltda. ao pagamento 

de:a)R$ 5.550,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais) referentes à 

hospedagem e ao aluguel de veículo, acrescidos de correção monetária 

pelo índice INPC desde a data do efetivo desembolso, e juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso;b)R$ 6.469,31 (seis mil 

quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos) 

correspondentes aos bens perdidos no incêndio, acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a 

data do evento danoso;c)R$ 46.639,33 (quarenta e seis mil seiscentos e 

trinta e nove reais e trinta e três centavos) referentes aos veículos, 
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acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde a data do evento danoso;d)R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

para cada autor, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data desta sentença, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde 

o evento danoso.Condeno a ré Transportadora Chão Brasileiro Ltda. ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 

2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1136873 Nr: 26038-84.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO LOBO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. G. SILVA AGUIAR REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL - ME, EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17.765A/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 34, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1094097 Nr: 7972-56.2016.811.0041

 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: J. C. MACIEL FILHO - ME, JOAO CARLOS MACIEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMGM MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO 

PIRES - OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.601

 Trata-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE 

VALORES BE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E 

MORAIS ajuizada por J.C MACIEL FILHO – ME e JOSÉ CARLOS MACIEL 

FILHO em desfavor de CMGM MINERAÇÃO LTDA.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Assim, diante do termo de acordo apresentado pelas partes às fls. 

186/191, outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, 

diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas remanescente em face da previsão do §3º, 

do art. 90 do CPC/2015.

Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas 

baixas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 824731 Nr: 30776-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA DOMINGOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10.891 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A, GELSON MENEGATTI FILHO - OAB:8594/MT, JOSÉ 

CARLOS MENEGATTI - OAB:12.029, JULIANO RODRIGUES GIMENES - 

OAB:7.064/MT, PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - 

OAB:17716/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação 

de fls. 194/197, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1038468 Nr: 40817-78.2015.811.0041

 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: CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS CORP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - 

OAB:14028/MT, LUIZ FLÁVIO BLANCO ARAÚJO - OAB:257932-SP, 

ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Nacarato Bettini - 

OAB:314.162, RENE GUILHERME KOERNER NETO - OAB:187.158

 Tendo em vista a renúncia de fls. 174, intime-se pessoalmente a parte 

requerida para que constitua novo mandatário, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1143405 Nr: 28855-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMILDES MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIEVIRA - OAB:11447

 Intime-se a parte autora para que indique os confinantes do imóvel 

usucapiendo com qualificação e endereço, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 718373 Nr: 14404-67.2011.811.0041

 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: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CENTRO 

NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU EDUARDO DALLAGNOL, CARLOS 

AGLI ID

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

SILVA - OAB:6.565/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, MARA REGINA LOPES SOUZA - OAB:14122, SIMONE 

APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:12834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT, CARLOS MAGNO RIPOLI - OAB:81472/MG, 

EDSON FELICIANO DA SLVA - OAB:OAB/TO 633 -A, SEBASTIÃO 

CARLOS GOMES DE CARVALHO - OAB:2428/MT

 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 adesivo de apelação de fls. 1010/1022, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1175523 Nr: 42281-06.2016.811.0041

 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: ARISTIDES JOAQUIM DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS MOBILIÁRIOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059/MT, SÉLIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 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. 206/234, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1126038 Nr: 21344-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA DA SILVA, MHDS, EVA CRISTIANE 

PALOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FATIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ARGILIO LORENCETTI 

- OAB:107189/SP

 Em face da existência de interesse de menores, colha-se o parecer 

ministerial.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 813394 Nr: 19871-56.2013.811.0041

 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: GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA, 

MARIA ETELVINA B. BARBOSA, IRACEMA MARTINS DE FREITAS, 

ANTONIA DE CASTRO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 199, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 738391 Nr: 34962-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMILDES MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ARAPUTANGA-MT - OAB:ARAPUTANGA/MT

 O presente feito encontra-se sobrestado por força de decisão liminar 

proferida nos autos de usucapião em apenso de código n. 1143405.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788451 Nr: 43692-26.2012.811.0041

 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: CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKSCHAL COMÉRCIO DE RESÍDUOS 

OLEOSOS LTDA.ME, BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRÉ FAIZÃO - 

OAB:8340-B, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:16.861

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais no valor de R$ 14.980,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 714253 Nr: 7587-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENY MARIA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito, bem como se manifeste acerca do prosseguimento 

do feito, na parte em que não se encontra suspensa pelos embargos de 

terceiro em apenso de código n. 985222.

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002825-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO NETO (ADVOGADO(A))

PANATIS CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE LUMINOSOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA - ME (RÉU)

RICARDO REGINO FANTIN (ADVOGADO(A))

NATASHA VALERIO OSAJIMA (ADVOGADO(A))

NIEGE CASARINI RAFAEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002825-95.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para o oferecimento de suas alegações finais no prazo 

individual e sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando pela autora. Cuiabá, 

19 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011556-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

EUGENIA PEDRO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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, 20 de 

setembro de 2018. ISABELA MATTOSO Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038852-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONELE JUNIOR DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))
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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, 20 de 

setembro de 2018. ISABELA MATTOSO Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037319-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA (ADVOGADO(A))

DAMYLLER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RÉU)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037319-83.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Tendo em 

vista que o termo de acordo acostado no ID: 13127537/13127538 é uma 

fotocópia, intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, apresentar o 

documento original. No mesmo prazo, intimem-se as partes para 

esclarecerem qual foi à data correta que foi elaborado o termo de acordo, 

pois a data que consta nos documentos de ID: 13127537/13127538 é 

anterior à propositura da presente ação. Em seguida, concluso. Cuiabá, 20 

de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001651-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SILVA BAHIA FILHO (AUTOR(A))

RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001651-17.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para regularizar a sua representação processual, em dez dias. Em igual 

prazo as partes devem especificar as provas que pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC). E, 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). Cuiabá, 20 de setembro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006341-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BEZERRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAHYANNE KAROLINE FERREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006341-26.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para se manifestar quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 19 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015894-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

DOUGLAS ALVES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L FERNANDO MARQUES DA SILVA - ME (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 13816817 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 . Cuiabá, 19 de 

Setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor de Secretaria I

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016073-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS NUNES PEREIRA ROSARIO (RÉU)

ELETRICA NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - ME 

(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 13816826 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 . Cuiabá, 19 de 

Setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor de Secretaria I

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025608-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. M. C. (AUTOR(A))

V. P. M. C. (AUTOR(A))

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA MAXUEL CARVALHO OAB - 694.917.711-91 

(REPRESENTANTE)

JULIO CESAR MAXUEL CARVALHO OAB - 474.779.891-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 15403954, no prazo 

de cinco (05) dias. Cuiabá, 20 de setembro de 2018 LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005211-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA - ME (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 4981845, via mandado pelo Sr. Oficial de 
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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: 1018504-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA CANDIDA DE RESENDE COSTA (REQUERENTE)

ELIZIANE KOCH (ADVOGADO(A))

PEDRO DORNEL DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE BARBOSA (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 manifestar 

sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 14125161, no prazo de 

quinze (15) dias. CUIABÁ, 20 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028812-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE GOMES DOS REIS (AUTOR(A))

ROBERTO DOS SANTOS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 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 impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 20 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009244-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DORISVALDO ALVES DE REZENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 20 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009843-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 20 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS (AUTOR(A))

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOKMOS MODAS LTDA - ME (RÉU)

PRISMA MODAS LTDA - ME (RÉU)

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO (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, 20 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008665-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (ADVOGADO(A))

FRANCINETE DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON JOSE NUNES DE SA (ADVOGADO(A))

REGINALDO CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

LUCAS FORTES MODESTO (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, 20 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003282-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO (ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA SERAFIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DAVANTEL (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (RÉU)

JOSE CLAUDIO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação 

vigente e do art. 482, IV, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para 

proceder a intimação da parte autora para providenciar a distribuição da 

Carta Precatória de ID 15415595, e comprovar a sua distribuição no Juízo 

deprecado no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 20 de setembro de 2018 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015764-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (ADVOGADO(A))

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO GOMES (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE BIGOLIN FOLADOR (EXECUTADO)

VALDECIR LUIS FOLADOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação 

vigente e do art. 482, IV, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para 

proceder a intimação da parte autora para providenciar a distribuição da 

Carta Precatória de ID 15456822, e comprovar a sua distribuição e preparo 

no Juízo deprecado no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 20 de setembro de 

2018 LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009094-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 20 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 450378 Nr: 22965-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, CDL - CÂMARA DE 

DIRETORES LOJISTAS DE CUIABÁ, SERASA-CENTRALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS DE BANCOS SOCIEDADE ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINILTON AGUIAR LEITE - 

OAB:12.344 MT, RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - OAB:OAB/MT 

14.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, MIRIAM PERON PEREIRA CURIATI - 

OAB:104430/SP, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)Ildo de Assis 

Macedo, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 452396 Nr: 24547-52.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A, MOTO CAMPO 

LTDA

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

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15701, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Certifico que, compulsando os autos denoto que o patrono da parte ré: 

Moto Campo Ltda, não se encontra cadastrado no Sistema Apolo até a 

presente data, sendo assim procedo a cadastro do patrono do réu Moto 

Campo Ltda . Ante o exposto, ante a ausência de intimação da parte 

acerca do teor do despacho de fl. 162, passo a reenviar o referido ato à 

publicação , tão somente para a parte Ré: Moto Campo Ltda.

"Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a:a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 448553 Nr: 22009-98.2010.811.0041

 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: ALTAMARO MOREIRA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS COMERCIO DE ARMARINHOS E 

PAPELARIA LTDA, PAULO ROBERTO FERNANDES FANAIA, LEILA 

HUSSEN SAYED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação juntados nas fls.108/114, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 709937 Nr: 2849-53.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARCOS CURVO DE CAMPOS, SANDRA 

PONCE BARROS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LILIANA PARABÁ FONSECA, NILDO DA 

FONSECA

 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: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15399-O

 Portanto, nomeio o Engenheiro Civil Gabriel Libardi de Souza, com 

endereço profissional na Rua São Domingos, n. 140, Bairro Alvorada, em 

Cuiabá – MT, telefones: 65 99905-9407 e 99288-8782, e-mail: 

gabriel_libardi_souza@hotmail.com, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.Intime-se o perito para aceitar a 

nomeação, consignando que este processo tramita sob os benefícios da 

Justiça gratuita. (...) Cumpra-se com urgência. Processo da Meta 02 do 

CNJ.Cuiabá, 19 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.: 874972 Nr: 13395-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO DE FREITAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES, RD 

NEWS PODERES E BASTIDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO EGIDIO SACHS - 

OAB:4.894/MT, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21.515/MT, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c 12, §2º, inciso VII (Meta 

02-CNJ), ambos do Código de Processo Civil, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de indenização por danos morais e 

obrigação de fazer proposta por ADALTO DE FREITAS FILHO para 

CONDENAR o réu RODRIGO SÉRGIO GARCIA RODRIGUES ao pagamento 

de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). 

Ante a parcial procedência, as custas e despesas processuais, bem 

como os honorários advocatícios, que fixo na quantia equivalente a 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC ), 

deverão ser suportadas na proporção de 30% para autor e 70% para o 

réu Rodrigo Sérgio Garcia Rodrigues. Condeno o autor ao pagamento de 

honorários de sucumbência em favor dos patronos do réu RD News Site 

de Notícias Ltda., que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 
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arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 906890 Nr: 34818-81.2014.811.0041

 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: IVANILDO PEREIRA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICÉIA COELHO SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:17959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação de obrigação de fazer, com 

preceito cominatório e pedido de tutela antecipada específica proposta por 

Ivanildo Pereira em desfavor de CAB Cuiabá S.A.Custas pelo autor, bem 

como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 752907 Nr: 4787-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE RODRIGUES BARBOSA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, compulsando os autos, denoto que as guias juntadas às 29 

e 31 não pertencem a estes autos, e sim aos autos de n. 

39516-38.2011.811.0041 e código 742614, bem como não há qualquer 

valor vinculado aos presentes autos.

Desta forma, nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes 

autos, encaminhando intimação ao requerido para que manifestar-se em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 909335 Nr: 36379-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE AVELINO MONTEIRO NETO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o médico perito designou perícia para o dia 22/10/2018, às 

8:00horas , a ser realizado no HOSPITAL SOTRAUMA, Rua Dom Aquino, 

355, Centro, Cuiabá/MT. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 933039 Nr: 50949-34.2014.811.0041

 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: OLS, SANDRA DOS REIS LARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação de indenização por danos morais 

e materiais proposta por Octavio Lara Siqueira em desfavor de Banco 

Bradesco.Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, 

com as anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 400726 Nr: 33325-45.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILAINE CRISTINA DE MATTOS OLIVEIRA, AMAURI 

CANDELÁRIO DE BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA, 

NAGIB SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIEL GARCIA GARZONI - 

OAB:105.543, ALEXANDRE MORAES GALVAO - OAB:114679/MG, 

ALEXSANDRO NASCIMENTO - OAB:OAB/MG 97.285, LARISSA SOARES 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MG 128.116, PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT, WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:61.334-B/MG

 Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos da ação proposta por JOSILAINE 

CRISTINA DE MATTOS OLIVEIRA e AMAURI CANDELÁRIO DE BULHÕES 

contra ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIÂNGULO LTDA. e NAGIB SAAD, a fim 

de CONDENAR os réus, subsidiariamente, ao pagamento de indenização 

por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 229,50 (duzentos e vinte e nove 

reais e cinquenta centavos); DANOS MORAIS no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais); e DANOS ESTÉTICOS em favor de Josilaine Cristina de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais).Os valores deverão ser acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Como os autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno 

os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 727561 Nr: 23444-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GONÇALVES RODRIGUES, INDIANA 

SEGUROS S/A, BETRIA CORRETORA DE SEGUROS S/A

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

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA OLIVEIRA - 

OAB:89.199 OAB/MG, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT, 

VANUZA MARCON MATHEUS SILVEIRO - OAB:12762

 Processo n° 23444-73.2011.811.0041

Código: 727561

 Vistos e etc.

Intime-se o exequente Daniel Paulo Maia Teixeira para que, no prazo de 15 
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(quinze) dias, se manifeste sobre a impugnação apresentada a p. 

320/324.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026434-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARINA PAES CARVALHO (EMBARGANTE)

PAES CARVALHO NAVEGACAO & LOGISTICA LTDA (EMBARGANTE)

MARIANA PAES CARVALHO (EMBARGANTE)

MAIRA PAES CARVALHO VASCONCELOS (EMBARGANTE)

L. P. C. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026434-10.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Embargos à Execução oposto por Paes Carvalho Navegação & 

Logística Ltda, distribuída por dependência à ação executiva já em trâmite 

neste Juízo. Posto isso, promova o imediato apensamento destes 

embargos à ação executiva n. 1020602-30.2016.811.0041. Recebo os 

embargos à execução para discussão sem, contudo, atribuir-lhe efeito 

suspensivo (artigo 919, caput, do Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte embargada para apresentar impugnação, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002466-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO GRUNVALD HARAOUI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAHYANNE KAROLINE FERREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002466-14.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução proposta por José Ricardo Grunvald Haraoui em face de 

José Mikhael Maluf Neto, ambos devidamente qualificadas nos autos. Este 

feito foi ajuizado em 05/02/2018, e está fundado em um cheque de n. 

000138, emitido em 10/06/2017, sacável contra o banco Itaú, agência 

9676, conta 01107-6, no valor R$ 1.703.310,00 (Um milhão setecentos e 

três mil e trezentos e dez reais, emitido pelo executado, sendo devolvido 

pelo banco por insuficiência de fundos (motivos 11 e 12). Foi determinado 

ao exequente que se manifestasse quanto a adequação da via eleita, em 

vista da data da distribuição. Devidamente intimado, pugnou pelo 

prosseguimento do feito, aduzindo não ter transcorrido o prazo 

prescricional, requerendo o recebimento da forma apresentada ou caso 

divergente, a conversão para o rito da Ação Monitória. É o relatório. 

Decido. É cedido a possibilidade de interrupção no prazo prescricional, 

quando realizado protesto do título executivo. No entanto, no caso 

específico dos autos, o cheque foi emitido em 10 de junho de 2017, e 

protestado apenas em 24/11/2017, ou seja, posterior ao prazo de 06 

meses. Vejamos o art. 47 e 59 , da Lei n° 7.357/85: “Art. 47 Pode o 

portador promover a execução do cheque: (...) § 3º O portador que não 

apresentar o cheque em tempo hábil, ou não comprovar a recusa de 

pagamento pela forma indicada neste artigo, perde o direito de execução 

contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis durante o prazo de 

apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja 

imputável.” (grifei) “Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da 

expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei 

assegura ao portador.” (grifei) Assim, não há o que se falar em 

interrupção do prazo, estando a presente ação baseada em um cheque 

“prescrito” conforme título colacionado no ID 11622934. Nesse sentido: 

“AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CHEQUE – APONTAMENTO REALIZADO APÓS EXPIRADO OS 

PRAZOS DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO E DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO 

DE EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 48 DA LEI N. 7.357/85 - 

PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO 

FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de cheque, o apontamento a 

protesto se afigura lícito somente dentro do prazo da execução cambial - 

que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de 

apresentação, nos termos dos artigos 33 e 48 da Lei nº 7.357/85. No caso 

específico dos autos, o cheque em questão foi emitido em 02/01/2009 (fls. 

15), sendo que o apontamento do título a protesto foi levado a efeito 

somente em 25/10/2011 (fls. 16), ou seja, quando já ultrapassado, em 

muito, o prazo definido no artigo 33 da Lei n. 7.357/85 para a sua 

apresentação, bem como o prazo prescricional para o ajuizamento da 

ação de execução, previsto no artigo 59 da mesma normal, circunstância 

que conduz à ilegalidade do ato, ensejador ilícito indenizável.” (Ap 

138103/2017, DES. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018 - 

Negritei). Assim, como a execução foi distribuída em 05 de fevereiro 2018, 

a rigor do que dispõe os artigos acima citados, a via eleita é inadequada. 

No entanto, o título prescrito pode ser cobrado via ação monitória, eis que 

preenche os requisitos do art. 700 do CPC. Vejamos: “Art. 700. A ação 

monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa 

fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de 

obrigação de fazer ou de não fazer.” Quanto ao princípio da fungibilidade, 

aplicado a todo direito processual brasileiro, os ensinamentos de 

Guilherme Freire de Barros Teixeira; “(...) se a forma do ato processual é 

importante mecanismo de controle contra chicanas e arbitrariedades das 

partes ou do Estado-juiz, além de servir para o regular desenvolvimento do 

processo e para a observância do devido processo legal, não é menos 

correto que o culto irracional ao formalismo acarreta lentidão e 

burocratização do processo, devendo haver regras flexibilizadoras que 

permitam sobrepor o fundo à forma. Mais importante que assegurar a 

estrita observância do modelo legal é verificar se o ato atingiu seu escopo, 

sua finalidade, não se podendo admitir a “cega reverência à forma 

considerada em si mesma (...)” Posto isto, em em atenção ao princípio da 

Fungibilidade e Celeridade Processual, recebo a presente como “AÇÃO 

MONITÓRIA”. Promovam-se as devidas alterações. Nos termos do art. 701 

do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo de 

quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu 

cumpra, ficará isento de custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu 

poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, haverá a conversão do mandado monitório em 

mandado executivo. Faça-se as devidas alterações no sistema. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035994-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO TOMOO OJIMA (EXEQUENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAHYANNE KAROLINE FERREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035994-73.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 
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este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o (a) autor(a) foi 

intimado para trazer aos autos os documentos necessários, a fim de 

demonstrar uma renda compatível com aqueles que fazem jus aos 

benefícios da justiça gratuita, sendo certificado no ID 12078682. Ademais, 

o(a) autor(a) não atendeu ao chamado judicial, nem colacionou nenhum 

documento que comprove que o valor por ele percebido é insuficiente para 

custear o presente feito. Posto isto, considerando que o(a) autor(a) não 

colacionou aos autos prova convincente de sua hipossuficiência, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo 

ao(à) autor(a) o parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no 

art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e 

sucessivas. Conforme informado pelo Departamento de Controle e 

Arrecadação, na Divisão de Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do 

TJMT (tel - 3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das 

custas judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês 

a mês no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035204-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES (AUTOR(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

DECOLAR.COM LTDA (RÉU)

THIAGO XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

FELIPE AVELLAR FANTINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035204-89.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais, proposta por Francisco José 

Duarte Gomes em desfavor de Decolar.Com Ltda e Latam Airlines Brasil 

(TAM Linhas Aéreas S/A), já qualificados nos autos. O feito teve regular 

tramitação. As partes resolveram transacionar entre si (ID: 15143092 / 

15143077 e ID: 15143092 / 15143101). A ré Latam Airlines Brasil (TAM 

Linhas Aéreas S/A) apresentou comprovante do cumprimento de sua 

parte do acordo (ID: 15415942 / 15415961). Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. As partes estão devidamente representadas e seus 

advogados têm poderes para transigir, conforme procurações de ID: 

10771149 e 15105715 e substabelecimento de ID: 15143101. Tratando-se 

de direito disponível, homologo por sentença os acordos para que surtam 

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

fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 

Honorários na forma pactuada. Isentos de custas processuais 

remanescentes (art. 90, § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011945-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARLINDO DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO GONZAGA DANTAS (REQUERENTE)

SANTIELE ALVES PEREIA (REQUERENTE)

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALERIA REGINA GALINDO DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011945-65.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

pedido de homologação de acordo extrajudicial, requerido por ANTONIO 

ARLINDO DA SILVA, JOÃO GONZAGA DANTAS e SANTIELE ALVES 

PEREIRA. Determinada a emenda à inicial, a credora fiduciária BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO foi incluída 

no polo passivo. Os autores também modificaram o pedido contido no item 

“d”. Designada audiência, não houve conciliação. A BV Financeira ofertou 

contestação e arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de 

que a relação comercial narrada ocorreu somente entre os autores. 

Defende que diante da autonomia do negocio, inexiste relação sua com as 

pessoas de Antonio Arlindo da Silva e Santiele Alves Pereira, uma vez que 

somente firmou contrato com João Gonzaga Dantas. Aduz que o contrato 

permanece em nome de João Gonzaga Dantas, cujo pagamento está em 
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atraso. Na impugnação, os autores ratificam o pedido de homologação, a 

fim de que seja comunicado ao DETRAN-MT as vendas ocorridas, para 

consequente anotação. Intimados, os autores pediram o julgamento 

antecipado e a ré nada manifestou. Os autos vieram conclusos para 

análise. É o relatório. Fundamento. Decido. Não há pedidos de produção de 

provas, razão pela qual passo ao julgamento antecipado nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Infere-se dos autos que o 

autor João Gonzaga Dantas adquiriu, por meio de contrato de 

financiamento com garantia fiduciária firmado com a ré BV Financeira S/A 

- Crédito, Financiamento e Investimento, o Caminhão Trator Marca/Modelo 

335601-M.BENZ/LS 1935(Nacional), Renavam 00649190157, Placa 

LXP0782 , Fabricação/Modelo: 1995/1996 e o Semi-Reboque Marca/Modelo 

633593-SR/RANDON SR CA(Nacional), Renavam 00692789529, placa 

AXA9898, Fabricação/Modelo 1998/1998. Em janeiro de 2010 o autor 

vendeu para Santiele Alves Pereira o caminhão e o semi-reboque acima 

descrito, fazendo o devido comunicado de venda para o DETRAN-MT. 

Santiele, por sua vez, vendeu os bens à pessoa de Antonio Arlindo da 

Silva em 12/06/2013. Ao vender os bens para Antonio Arlindo, Santiele se 

dirigiu até ao DETRAN-MT e cancelou o comunicado de venda que João 

havia feito, retornando o registro dos bens para este, pois, em que pese a 

transmissão de bens móveis operar-se com a tradição, os registros junto 

ao órgão competente continuava em nome de João Gonzaga Dantas. 

Diante disso, os autores requerem a homologação do acordo, a fim de 

definir a responsabilidade dos mesmos quanto ao pagamento dos 

impostos e demais encargos inerentes aos bens alienados entre eles. 

Sobre o pedido, como bem ressaltou a ré BV Financeira, o acordo 

apresentado não pode servir para gerar ou isentar responsabilidades 

perante a mesma, haja vista a inexistência de pedido de transferência do 

contrato de financiamento, que continua válido e em nome de João 

Gonzaga Dantas, sendo certo que as transações realizadas foram todas 

à sua revelia. Quanto ao comunicado de vendas, tal medida é 

administrativa e não carece de interferência do Poder Judiciário, bastando 

que os interessados (vendedor e comprador) providenciem os 

documentos necessários, se dirija a um dos postos de atendimento do 

DETRAN-MT para abertura do processo, efetue o pagamento da taxa de 

comunicação de venda e retorne ao posto de atendimento solicitando o 

c o m p r o v a n t e  d e  c o m u n i c a ç ã o  d e  v e n d a 

(https:/ /www.detran.mt.gov.br/Veiculos/Comunicacao-de-venda/76/) . 

Nestes termos, constato que o acordo apresentado pelos autores para 

definir o período de responsabilidades dos mesmos com relação aos bens 

comercializados produzirá efeitos apenas inter partes, conforme 

disposição do artigo 506, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: 

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, 

não prejudicando terceiros.” À par destas considerações e fundamentos, 

nos termos do artigo 487, incisos I e III, do Código de Processo Civil, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados apenas para homologar 

o acordo apresentado pelos autores na parte que concerne à 

posse/responsabilidade dos mesmos sobre o caminhão e semi-reboque 

acima descritos, nos seguintes períodos: João Gonzaga Dantas (2008 a 

23/01/2010); Santiele Alves Pereira (24/01/2010 a 11/07/2013) e Antonio 

Arlindo da Silva (12/07/2013 até os dias atuais). Ressalto que a definição 

de tais responsabilidades produzirá efeitos inter partes. Condeno os 

autores ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC. Todavia, em se tratando de beneficiários da Justiça 

Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos. 

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, 20 de setembro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019331-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019331-49.2017.8.11.0041 SENTENÇA JOSE 

MARIA CORREA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados (ID: 8222893 – p. 01). O autor alega que, em 08 

de maio de 2017, foi vítima de acidente automobilístico, onde sofreu 

Fratura exposta da falange distal do 3º dedo e fratura fechada de falange 

distal do 4º dedo da mão esquerda, resultando na incapacidade parcial 

permanente, conforme atesta boletim de ocorrência e relatório medico. 

Requer a procedência da ação para que a ré seja condenada ao 

pagamento de R$ 13.500,00, referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente. A inicial foi instruída com os documentos de ID 8222924 / 

8222930. A ré requereu habilitação dos patronos (ID 10732588 / 

10732624). E informou que não ia comparecer a audiência de conciliação 

designada (ID 10732642). A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 

10889897), oportunidade em que a autora foi submetida ao exame pericial 

por médico perito da Central de Conciliação. Citada, a ré ofertou defesa 

com documentos (ID 10921234 / 10921259). Na contestação a ré 

requereu, preliminarmente, a alteração do polo passivo, a fim de que seja 

procedida a sua exclusão e inclusão da Seguradora Líder. Arguiu ainda, a 

preliminar de falta de interesse de agir e ausência de laudo do IML. No 

mérito, defende a improcedência da demanda por ausência de cobertura, 

sustentado a necessária de produção de prova pericial. Aduz que caso 

seja condenado ao pagamento do seguro, que seja nos termos do artigo 

3º, II da Lei n. 6.194/74, de acordo com a proporção da invalidez. Impugna 

os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

impugnou a contestação (ID 11279723). Intimados para especificarem as 

provas que pretendem produzir (ID: 11662766), as partes informaram não 

ter interesse em produção de outras provas e manifestaram interesse no 

aproveitamento do exame pericial realizado por médico perito da Central de 

Conciliação no julgamento antecipado do feito (ID: 12573628 e 12603029). 

É o relatório. Decido. Nos termos do art. 12, inciso VII do Código de 

Processo Civil, passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por JOSE MARIA CORREA em face de PORTO SEGURO CIA 

SEGUROS GERAIS. Da preliminar de alteração do pólo passivo. A ré 

requer a alteração do pólo passivo, ou seja, excluindo ela e incluindo a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de 

que é ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda. As alegações da 

ré não prosperam, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito. Nessa linha de raciocínio o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso decidiu: “52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA 

REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um 

consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Uma vez que os autores/apelados comprovaram a 

condição de filhos da vítima, indiscutível a legitimidade ativa para a ação de 

cobrança que visa o recebimento de verba indenizatória do seguro DPVAT 

resultante de evento morte. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a 

morte do segurado. Restando comprovado nos autos as exigências do 

artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente e do dano dele 

decorrente (morte). Correta a decisão que condenou a ré/apelante ao 

pagamento do valor do seguro obrigatório. DPVAT aos autores. O salário 

mínimo usado como parâmetro de fixação da verba deverá ser o vigente à 

época do sinistro, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 46 de 430



data da sentença. Diante o princípio recursal da non reformatio in pejus 

que veda na processualística brasileira, o agravamento da situação 

daquele que recorreu solitariamente. E acrescida de juros moratórios 

legais a partir da citação da seguradora. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; 

Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 

19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. Com estas considerações, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva. Da Preliminar de Falta do Interesse de 

Agir A preliminar de ausência do interesse de agir, sob a alegação de que 

a parte autora não realizou o requerimento da indenização do seguro 

obrigatório via administrativa, não merece acolhimento. Conforme recente 

entendimento do TJMT, a simples apresentação de contestação arguindo 

matérias de mérito é documento hábil de comprovar a resistência da parte 

ré em analisar o caso dos segurados. Nesse sentido a jurisprudência: “D E 

C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra 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.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016) Assim, rejeito a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir. A ausência de laudo do IML não se 

mostra indispensável. O boletim de ocorrência é meio de comprovar o fato 

narrado, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML. Nesse sentido, 

a jurisprudência: “50182178- APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE. 1) - A prolação de decisão 

monocrática pelo relator é possível, conforme prescreve o art. 557, caput, 

do CPC, estando o recurso em confronto com posicionamentos 

jurisprudenciais dominantes nesta Corte de Justiça. 2) - O processo 

administrativo não pode ser exigido como pressuposto necessário para o 

ajuizamento da ação judicial, tendo em vista que não há em nossa 

legislação, qualquer dispositivo que exija o exaurimento da via 

administrativa para, somente após, buscar judicialmente a obtenção do 

benefício do seguro DPVAT. 3) Comprovada a invalidez por documento 

efetuado por médico, desnecessária a juntada de laudo do IML. 4) - O 

Boletim de Ocorrência, atestados médicos e questionário para avaliação 

de invalidez permanente em se tratando de seguro DPVAT, constituem 

documentos suficientes a comprovação do dano decorrente de acidente 

de trânsito a ensejar o pagamento da indenização. 5) Mesmo sendo 

parcial, o seguro obrigatório de danos pessoais por invalidez permanente, 

deve corresponder ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos 

do artigo 3º,''b'',da Lei nº 6.194/74. 6) - Não há que se falar na violação do 

artigo 7º da Constituição Federal, quando a indenização é fixada com base 

no salario mínimo, uma vez que se trata de critério de cálculo que serve 

para a quantificação do montante ressarcitório. - Apelação Cível que se 

nega seguimento. (TJGO; AC 469901-30.2008.8.09.0051; Goiânia; Rel. 

Des. Norival Santome; DJGO 01/02/2011; Pág. 454)”. Mérito A parte ré 

arguiu a improcedência da demanda por ausência de cobertura ao 

argumento de que a situação narrada pelo autor não autoriza a 

indenização pelo seguro obrigatório, eis que se trata de acidente de 

trabalho com trato parado. Pois bem, em análise detida dos autos, 

verifica-se que o autor sofreu acidente envolvendo veículo automotor em 

08 de maio de 2017, conforme boletim de ocorrência acostada no ID: 

8222930. Nota-se que o evento danoso do qual o autor pleiteia a 

indenização do seguro obrigatório ocorreu quando o mesmo estava com o 

veículo parado, onde o trato estava parado para reparo, conforme 

narrativa da dinâmica do sinistro: “...o comunicante relatando que trabalha 

com borracharia e de fato estava fazendo um serviço no trator VALTRA 

BH 160 TPV 19 chassi: MEB048345012 da empresa Trimec Construtora e 

Terraplanagem. Todavia que quando foi tirar a roda do trator para fazer o 

serviço acontece que ocorreu que ela soltou em cima da mão esquerda do 

comunicante causando uma fratura e sendo exposta a falange distal de 3º 

dedo e fratura fechada de falange distal de 4º dedo e sendo internado no 

dia 08 de maio de 2017 de acordo com o relatório medico do pronto 

socorro de Cuiabá.” (ID: 8222930). Realmente, o fato narrado pelo autor 

não é abrangido pela cobertura da indenização do seguro DPVAT. O autor 

estava realizando manutenção em seu instrumento de trabalho (trator), o 

que afasta o pagamento do seguro obrigatório, eis que este seguro cobre 

os eventos danosos originados de acidente de trânsito, conforme 

preceitua o art. 2º da Lei 6.194 de 1974. “Art . 2º Fica acrescida ao artigo 

20, do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, a alínea l nestes 

termos: ‘Art. 20........................................................................... l) - Danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não.’” Em recente julgado (25/02/2015) 

de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho o AC 112315/2012, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

NÃO CONFIGURADO – CAUSA DETERMINANTE – AÇÃO DA PRÓPRIA 

VÍTIMA – MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO PARADO - 

INDENIZAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL - NÃO CABIMENTO - - 

ACIDENTE DE TRABALHO - RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização de seguro DPVAT em caráter 

excepcional, quando o veículo envolvido encontra-se parado ou 

estacionado, é indevida se este não foi a causa determinante da 

incapacidade alegada mas sim a conduta da própria vítima. E trata-se de 

acidente de trabalho se ocorrido quando a vítima fazia manutenção e 

conserto de veículo, caso em que não cabe o seguro DPVAT.” (TJMT, Ap 

112315/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015). 

Sendo assim, como o acidente que vitimou o autor é de trabalho e não de 

trânsito, a improcedência da ação se impõe. Com estas considerações, 

ACOLHO A PRELIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA POR 

AUSÊNCIA DE COBERTURA e nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, 

julgo improcedente com resolução de mérito esta ação de cobrança do 

seguro obrigatório DPVAT proposta por JOSE MARIA CORREA em face de 

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS. Diante da improcedência da ação 

e sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, os honorários periciais 

deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso. Assim, expeça-se 

certidão de crédito em favor do perito. Custas e honorários pelo autor, que 

fixo em R$ 1.000,00. No entanto, diante 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. Cuiabá, 20 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013041-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIANA MACHADO LEMES (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Defiro o pedido de busca de endereço, conforme requerido 

pela parte autora. Do resultado, manifeste a parte interessada no prazo de 

15 dias. Havendo requerimento de expedição de mandado de citação, 

desde já resta deferido. Cumpra.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1028812-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE ARAUJO REIS (AUTOR(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO VIEIRA 91909490130 (RÉU)

ANTONIO ORTUGNO RUSSO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 20 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente THALES 
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BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010676-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS XAVIER FERREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para que indiquem e justifiquem as 

provas que pretendem produzir, após voltem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020932-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES (ADVOGADO(A))

FERNANDA SOUZA BUENO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

JANINE GIRARDI (ADVOGADO(A))

NATALY DE SOUSA DIAS (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Do teor do termo de audiência de conciliação lançado sob o n. 

10676610, observa-se o não comparecimento da parte Autora, pelo que, 

concedo a ela o prazo de 15 dias para justificar sua ausência. 

Considerando que as provas são produzidas para todos que compõe o 

processo e o juízo é o destinatário final para firma seu convencimento 

sobre a matéria controvertida, com base no princípio do contraditório e da 

ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de Processo Civil, 

ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e especifiquem 

as provas que pretendem produzir. Havendo ou não manifestação, 

certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, para 

apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do Código de 

Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. Cumpra.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013016-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA ALUIZA SIGARINI BASTOS (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028570-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON RAMOS ZORRON (ADVOGADO(A))

GERALDA MATIAS LOPES (REQUERENTE)

SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE CASEMIRO VIRGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028570-43.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GERALDA MATIAS LOPES REQUERIDO: ARLETE 

CASEMIRO VIRGA Vistos etc. Determino que a parte interessada 

comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Comprovado o pagamento, cumpra-se a deprecata e 

após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem 

o cumprimento da determinação, com base na seção 7, art. 393 da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Sirva a presente decisão como 

mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028309-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO AGRICOLA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALLETI TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028309-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SO AGRICOLA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP RÉU: GALLETI 

TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos etc. 

Nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Requerente (id n. 

15014025) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do mesmo Diploma Processual, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

julgamento do mérito. Sem custas, pois “Com o cancelamento da 

distribuição, incabível a cobrança de custas de distribuição. Precedentes 

do STJ e deste Tribunal." (Ap 37463/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 

31/03/2017). Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023559-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MOSCHETA GONCALVES (AUTOR(A))

NEANY SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (RÉU)

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(RÉU)

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o 

pagamento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias , devendo a emissão 

da guia ser feita através do site www.tjmt.jus.br, uma vez que, o pedido 

de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema. 20 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012556-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

RAONY MARIANO FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007357-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GLAUCIANA SILVA MARTINS RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020661-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

ALEXANDER CHAVES RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Intimem-se as partes para indiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir . após conclusos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009015-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (ADVOGADO(A))

F.M. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSITENCIA AUTOMOTIVA DO ESTADO 

DO TOCANTINS (RÉU)

BRUNO LUIS PIRES - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para comprovar a 

distribuição da Carta Precatória, no prazo de 15 dias. 20 de setembro de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009700-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD FABRICIO OGALHA (REQUERENTE)

GUILHERME SAAB LANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CARLOS GARCIA (REQUERIDO)

EDSON HENRIQUE (REQUERIDO)

MIZAEL AGOSTIN (REQUERIDO)

ADALBERTO E S (REQUERIDO)

BIANCA ARAUJO (REQUERIDO)

ANNA EMILIA DE MORAES TAQUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo 05 dias. 20 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001849-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE (ADVOGADO(A))

EMILIA PORTO RAMOS (REQUERENTE)

DAIANNE FONSECA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI (REQUERIDO)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo 05 dias. 20 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005259-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo 05 dias. 20 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011807-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE RIBEIRO DE PAULA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 919166 Nr: 42864-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DIST. COM. E IND. LTDA, ZURICH 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - 

OAB:4.834/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo as partes, por intermédio de seus patronos, para, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, manifestarem acerca do complementação do laudo 

pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075807 Nr: 57851-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLO STORCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIIYAMA - OAB:12.919, 

KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial da presente Ação, para: 01) Confirmar a liminar 

concedida na decisão de fls. 123/125; 02) Rescindir o contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; 03) 

Condenar a Requerida a indenizar o Requerente à título de danos morais 

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo 

índice INPC, a partir desta data; 04) Condenar a Requerida a restituir o 

Requerente a importância de R$100.813,81 (cem mil, oitocentos e treze 

reais e oitenta e um centavos) relativa aos valores integrais pagos pelo 

imóvel, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e 

correção monetária pelo índice INPC a contar do desembolso de cada 

pagamento realizado; e, 05) Condenar a Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios 
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que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

atualizado, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1115824 Nr: 16937-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY FERREIRA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E 

COMÉRCIO, FRANCISCO RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - 

OAB:12440 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1091414 Nr: 6767-89.2016.811.0041

 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: NEY BENEDITO DA FONSECA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - OAB:107157 

OAB/RJ

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida a se manifestar 

acerca da proposta dos honorários periciais, havendo concordância a 

requerida deverá efetuar o depósito judicial referente ao montante dos 

honorários, no prazo de 10 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 450826 Nr: 23311-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. R. P. J, URCELINA CRESTINA CONCEIÇAO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOYAN MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - OAB:OAB/MT 

22716, GLEISSON ROGER DE PAULA COÊLHO - OAB:11757, OTACÍLIO 

PERON - OAB:3.684-A/MT, VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO - 

OAB:15648-O/MT

 Face a inércia da parte requerida para efetuar o pagamento da obrigação 

remanescente, impulsiono os autos, de acordo com os termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, para intimar a parte 

Autora para requerer às providências que reputar necessáriase o que 

entender de direito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1047139 Nr: 44959-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARTINS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEICULOS AUTOMORORES LTDA

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

- OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12574/MT, RENATO JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

 Vistos etc.

Diante do noticiado pela Requerente em fls. 93/94, suspendo a realização 

da perícia no veículo objeto da lide.

Intime-se o perito judicial e as partes da presente, oportunidade que a 

Requerida deverá se manifestar, em 15 (quinze) dias, acerca do alegado 

pela parte Autora no referido petitório.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 122657 Nr: 27490-86.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO DA SILVA - MÁQUINAS, 

EUDETE PINHEIRO DA SILVA, GERALDO MONTEIRO DA SILVA, JOSE DA 

SILVA XAVIER, MARIA AUGUSTA DA SILVA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

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

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:332/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

avaliação do imóvel, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 24645 Nr: 972-11.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEKA AGRO INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARIQUELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTHON FIALHO BLESSMANN - 

OAB:2737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para cumprimento na Comarca 

deprecada com a finalidade de realização do leilão judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 786292 Nr: 40183-87.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANA PATRICIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE ESTÉTICA PLENA FORMA 

LTDA-ME, DAYANA LEITE CARVALHO, PROSIGMA LABORATORIO, 

OCTALAB LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI 

BALDO - OAB:MT/13.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DÉBORA KANANKAITY TAICICO - 

OAB:SP/321.863, JANGO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:30302/SP

 Certifico que o “autor” não foi localizado no endereço constante dos 

autos, face a devolução da correspondência, assim nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono os autos a fim 

de intimar o advogado da parte “Autora” para manifestar acerca 

correspondência devolvida, bem como atualizar o endereço no prazo de 

cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira
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Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1291255 Nr: 5321-80.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGÊNIO CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JOSÉ GOMES 

ZANDONADI - OAB:30947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se a informação do endereço da testemunha faltante, decorrido 

o prazo, venham os autos conclusos para designação de nova audiência.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 455786 Nr: 26844-32.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA PEREIRA VALADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BALDUINO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar os advogados acerca da audiência 

redesignada para o dia a 08/11/2018 às 16h30m, bem como, para que o 

advogado da parte autora atualize o endereço desta em 05 (cinco) dias 

sob pena da autora ser considerada intimada no antigo endereço 

informado nos autos, com aplicação da confissão ficta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1284222 Nr: 3017-11.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, WALTER 

JONER PEREIRA DE SOUZA, PIERRE NAVEGA DE CARVALHO, JANILTON 

PESSOA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL VINICIUS SANTOS - 

OAB:214-B/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprida finalidade, devolva a presente com as homenagens, procedendo 

a baixa de estilo.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1165069 Nr: 37954-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MARINHO DA COSTA, MARISTELA COSTA 

BARRETO

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

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT, TÉRCIO DO CARMOS PIRES - OAB:18.612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1034253 Nr: 38748-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO ALVES SALEMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONANDES FERNANDO DE MOURA, 

CLEONICE DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

 Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1258632 Nr: 23876-82.2017.811.0041

 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: LIA MARA BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARISSA D'ANGELIS ZANETTI, ALDA 

MARTINS BRANCO, JOSÉ MARIA QUADRI BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1049307 Nr: 46088-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C F X EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:OAB/AP.2348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

 Vistos etc.

Para esta audiência, nos termos do art. 357, II do Código de Processo Civil, 

fixo como ponto controvertido a “existência do fato gerador da multa do 

contrato objeto dos autos”.

Por outro lado, observa-se da certidão extraída do sistema Apolo, que o 

Advogado MURILO CASTRO DE MELO foi devidamente intimado para a 

presente audiência, porém, não compareceu para realizar o depoimento 

pessoal do representante legal da Autora e tampouco protocolo petição 

justificando a ausência.

Em razão disso, entendo como desinteresse da parte Requerida na 

produção das provas, outrora pleiteadas na petição encartada às fls. 

473/475.

Defiro o pedido contido na petição protocolada nesta oportunidade, 

Wagner Ricardo Chermont Pinto e determino a expedição de nova carta 

precatória, observando o endereço indicado na petição juntada nesta 

oportunidade, saindo o advogado devidamente intimado para realizar o 

preparo da deprecata.

Com o retorno das precatórias expedidas para oitivas das testemunhas da 

Autora, dou por encerrada a fase instrutória e as partes deverão ser 

intimadas, para que, no prazo de 10 dias sucessivos apresentem suas 

alegações finais em forma de memorias.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1029135-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (ADVOGADO(A))

DEODITE LUIZA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025323-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

DIOGO DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016716-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

QUEMUEL JEAN DE OLIVEIRA BENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016716-86.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

QUEMUEL JEAN DE OLIVEIRA BENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado em id. 14583357, mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015257-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MHAYSA BRHENDHA APARECIDA CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015257-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MHAYSA BRHENDHA APARECIDA CORREA DA COSTA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando 

que a parte Requerente concordou com o valor depositado pela 

Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado em id. 14583112, 

mediante o decurso de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010312-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA PORQUERIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010312-19.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISSANDRA PORQUERIO DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos, conforme pleiteado em petição de id. 14521132 mediante o decurso 

de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003728-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON FELIX DE JESUS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003728-33.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELSON FELIX DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado em petição de id. 14583028 mediante o decurso de prazo 

recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003754-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003754-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos, conforme pleiteado em petição de id. 14583197 mediante o decurso 

de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008885-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS PEREIRA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008885-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL MESSIAS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado em petição de id. 14612884 mediante o decurso de prazo 

recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018927-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018927-32.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos, conforme pleiteado em petição de id. 14688201 mediante o decurso 

de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019687-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIMEIA APARECIDA LONI (REQUERENTE)

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA NOGUEIRA PORTO NEVES (REQUERIDO)

BRENO DEL BARCO NEVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021126-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALENCAR CANTAO (ADVOGADO(A))

DAVI FERRONATO PEDRO (ADVOGADO(A))

T4 NET SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1030581-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA XAVIER CHECCHIN (REQUERENTE)

VITOR LIMA DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR CONSTANTE FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA

 

PJe nº1030581-45.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora não formulou pedido de gratuidade da assistência judiciária e, até o 

momento, não juntou aos autos comprovante da emissão e recolhimento 

da guia de distribuição da ação. INTIME-SE a parte Requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, observando as disposições do Provimento n. 

22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 

11.419/2006, sob pena cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Comprovado o recolhimento, voltem os autos 

conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029743-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LEITE (ADVOGADO(A))

NILSE BERLATTO LEITE (ADVOGADO(A))

JEFFERSON ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA CAMINHOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA

 

PJe nº1029743-05.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 
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processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031134-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DAMIN (ADVOGADO(A))

JOSE TELES CADETTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação Indenizatória, onde a parte autora requer a 

gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais, todavia, deixa de anexar ao pedido 

o documento probatório necessário. Isto posto, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício requerido, 

anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de 

imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031126-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTIANE PALOMO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

CP nº .2018.8.11.0041 Vistos, De acordo com o art. 260, inciso II, do CPC, 

são requisitos da carta precatória o inteiro teor da petição, do despacho 

judicial e o instrumento do mandato conferido ao advogado. Analisando a 

presente missiva constata-se que a mesma, não se encontra revestida 

dos requisitos legais, visto que tendo por objeto a citação da parte 

requerida, encontra-se desacompanhada da cópia da petição inicial. Isto 

posto, fundamentado no que dispõe o inciso I, do art. 267, do CPC, 

devolva-se a presente carta precatória ao Juízo de origem, observando as 

formalidades legais, estabelecidas na CNGC/MT. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020549-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA SIQUEIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

ZILMA FATIMA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIOSELINO CAMARGO CRISTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA FATIMA DE SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de pedido de Retificação de Registro de Óbito, onde a 

parte autora vem aos autos anexar documentos para emenda do pedido 

inicial. Estando o pedido devidamente instruído e a renda do requerente 

demostrada nos autos, defiro o pedido formulado no Id 14442405, para 

emenda do pedido inicial. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o artigo 99, 

§ 2º do CPC, defiro a parte requerente a gratuidade da justiça. Dê-se vista 

dos autos ao Ilustre representante do Ministério Público para se 

manifestar, no prazo legal. A seguir, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1021560-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, onde a parte 

requerente assistida pela Defensoria Publica, vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial. Estando o feito instruído com os 

documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 14628693, para 

emenda da inicial. Dê-se vista dos autos ao Ilustre representante do 

Ministério Público para se manifestar, no prazo legal. A seguir, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se pessoalmente a Defensora Pública dos atos 

processuais - art. 183, § 1o do CPC. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008337-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

IZADORA CRISTINA DE ANASTACIO E BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, onde a parte 

requerente vem aos autos demonstrar o recolhimento das custas 

processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos 

instruído com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

15060487, para emenda do pedido inicial. Dê-se vista dos autos ao Ilustre 

representante do Ministério Público para se manifestar, no prazo legal. A 

seguir, voltem-me os autos conclusos. Intime-se pessoalmente a 

Defensora Pública dos atos processuais - art. 183, § 1o do CPC. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012264-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL FONSECA NEGRAO (ADVOGADO(A))

ADEMIRSON JUVINO PULCHERIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Esta ação não contem Réu (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, onde a parte 

requerente vem aos autos anexar documentos e demonstrar o 

recolhimento das custas processuais, requerendo o prosseguimento do 

feito. Estando os autos instruído com os documentos necessários, defiro o 

pedido formulado no Id 13412453, para emenda do pedido inicial. Dê-se 

vista dos autos ao Ilustre representante do Ministério Público para se 

manifestar, no prazo legal. A seguir, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029341-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA (ADVOGADO(A))

C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO (EXECUTADO)

GIOVANI CORREA VERARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que a parte 

exequente vem aos autos comprovar o recolhimento das custas 

processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Sanada a pendência, 

estando o feito instruído com o Titulo Executivo (contrato), recebo o pedido 

formulado no identificador 15199369, para emenda do pedido inicial. 

Citem-se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a 
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serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de 

bens, constando expressamente do mandado que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, 

artigo 827, § 1º). Conste, também, que o executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá 

constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça 

proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre 

imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005940-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

WELLINGTON MARTINS ARAUJO (AUTOR(A))

CASSIO FELIPE MIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ DRESCH (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta ação Monitória a parte requerente vem aos autos informar 

que interpôs Agravo de Instrumento em relação ao indeferimento da 

gratuidade. Dessa forma, aguarde-se a decisão do Agravo interposto – Id 

12655020. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se o requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022097-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAILLY DIAS VENTURA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que a parte 

exequente vem aos autos demonstrar o recolhimento das custas 

processuais, requerendo a retificação do polo ativo da presente demanda, 

e o prosseguimento do feito, conforme pedido formulado no Id 14590845. 

Os documentos que instruem o pedido formulado no Id 14590845 - 2ª 

Alteração do Contrato Social, Procuração, aliado ao Contrato de compra e 

Venda anexado ao pedido inicial, são suficientes para acolhimento do 

pedido de retificação. Isto posto, estando o feito instruído com o Titulo 

Executivo (contrato), e comprovado o recolhimento das custas 

processuais, recebo o pedido formulado no identificador 14537763, para 

emenda da inicial. Procedam-se a retificação no registro deste feito, 

fazendo constar como Exequente no polo ativo da presente demanda: 

MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda, conforme 

requer o exequente. Retificado o polo Ativo, citem-se o(s) executado(s) 

para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do 

Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos 

pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, 

constando expressamente do mandado que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, 

artigo 827, § 1º). Conste, também, que o executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá 

constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça 

proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre 

imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021445-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA GONCALVES DINIZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016745-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HERNANDES RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos .

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011022-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONIS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, redistribuída 

pela decisão lançada no Id 13671392, aonde a parte exequente vem 

demonstrar o recolhimento das custas processuais, requerendo a 

retificação do polo ativo da presente demanda, e o prosseguimento do 

feito, conforme pedido formulado no Id 14419004. Os documentos que 

instruem o pedido formulado no Id 14419004 - 2ª Alteração do Contrato 

Social, Procuração, aliado ao Contrato de compra e Venda anexado ao 

pedido inicial, são suficientes para acolhimento do pedido de retificação. 

Isto posto, estando o feito instruído com o Titulo Executivo (contrato), e 

comprovado o recolhimento das custas processuais, recebo o pedido 

formulado no identificador 13096874, para emenda da inicial. Procedam-se 

a retificação no registro deste feito, fazendo constar como Exequente no 

polo ativo da presente demanda: MRV Prime Parque Chapada Diamantina 

Incorporações SPE Ltda, conforme requer o exequente. Retificado o polo 

Ativo, citem-se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos 

termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) 

do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 
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opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019252-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

ESTEVAO DE ARRUDA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde benefícios da gratuidade da 

Justiça, conforme decisão anexada no Id 14692361. Anotem-se. A 

presente Monitória mostra-se pertinente, estando o pedido acompanhado 

de prova escrita, sem eficácia de Título Executivo requisito exigido pelo 

artigo 700, caput do CPC. Dessa forma, cite-se a(s) parte(s) requerida(s) 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia 

pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Consigne-se 

no mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo - artigo 702, § 4º 

do CPC. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019509-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS CASTRO (AUTOR(A))

EDUARDO FRANCESCON BARROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO (RÉU)

NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória que a parte requerente, vem emendar 

o pedido inicial, anexando documentos para análise do pedido de 

gratuidade. A Monitória mostra-se pertinente, estando o pedido inicial 

acompanhado de prova escrita, sem eficácia de Título Executivo requisito 

exigido pelo artigo 700, caput do CPC, recebo o pedido formulado no 

identificador 14401219, para emenda do pedido inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, concedo ao requerente a 

Gratuidade da Justiça, até que se provem o contrário. Cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído a causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Consigne-se 

no mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo - artigo 702, § 4º 

do CPC. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018622-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS GUIMARAES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026605-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEBERTA ELIZA DA SILVA LEMES (RÉU)

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

ADILSON TEIXEIRA DE BESSA (RÉU)

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação do advogado das 

partes Embargadas (Requerido) para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021767-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONELMA GUIMARAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031008-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCIO JUNIOR FARIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029562-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WENDER ANGELO ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida/recorrida, para, no 

prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030733-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS NEVES INACIO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 
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(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003643-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

VAGNER FARIA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024955-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CICERO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026558-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

PABLO DA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028245-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, 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: 1028258-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS DE ASSUNCAO ROMAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 08:15 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: 1022264-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JONIELSON HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029048-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE APARECIDA DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 08:30 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029232-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

BELARMINA DOS REIS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 08:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029388-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT WELINGTON DA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002289-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ALMEIDA NUNES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038416-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAREN CARDOSO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027985-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FELIPE RODRIGUES DE FRANCA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 09:30 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000650-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

PAULO YURY FERNANDES CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025441-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SAMMARINA CURADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033771-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINA RODRIGUES DE PAIS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034408-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE MORAES FERREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 876973 Nr: 14769-19.2014.811.0041

 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: MARIUSA ROCHA DOS SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

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

OAB:7.627-A

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

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

OAB:OAB/MT 7627-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento da condenação de fls. 321/322.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 912155 Nr: 38279-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA SAULINA JESUS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

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

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca dos 

recursos de apelação interpostos às fls. 300/323 e 324/345.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1029514 Nr: 36575-76.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORREA DE MORAES E MORAES LTDA, KEILA REGINA 

CORREA DE MORAES, BERNADETE CRISTINA CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

menifestarem-se acerca do retorno dos autos para a 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842432 Nr: 46502-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELANE GLEICE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZAR JOSÉ DA SILVA JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 842432

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls. 74/76), passando o feito a ter 

prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

A sentença transitou em julgado (fls. 77), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, dessa forma, defiro o pedido 

de execução formulado às folhas 79/81. Procedam-se as retificações 

necessárias.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.
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 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Setembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 706035 Nr: 338-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY DE BRITO VIRTUOSO, NEY DE OLIVEIRA 

VIRTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MARQUES MARTINS, ANTONIO 

ALVARINO TAVARES DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS JOSÉ NOVAKOSKI 

FERNANDES VELLOZA - OAB:OAB/SP 110.862

 Certifico que enaminho intimação dos requerentes para manifestarem nos 

autos acerca das informações de fls. 146 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 965924 Nr: 7351-93.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON NAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça de fl 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 386231 Nr: 22011-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, PEDRO IVO SILVA SANTOS - OAB:12892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115914 Nr: 16989-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO CAPITAL PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

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

OAB:2.693-B/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Código nº 1115914

VISTOS,

 A parte Executada MARLI ISABEL TIECHER ofereceu as fls. 205/247, 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à decisão de fls. 200/202, alegando em 

síntese a ocorrência de erro material quanto ao valor da multa contratual 

equivalente a 09 meses de aluguel e não 03 meses, equivalente a 2.515L 

(dois mil quinhentos e quinze litros) de gasolina comum, ao preço de R$ 

2,4971/litro na data do vencimento do contrato.

 Ponderou que o cálculo do Embargado atualizou os valores aplicando a 

data do vencimento do contrato em 31/08/2004 para a incidência da 

correção monetária e para os juros, enquanto este último deveria incidir 

tão somente a partir da citação em 17/08/2009, perfazendo assim, o 

excesso de execução no importe de R$ 70.359,21 (setenta mil, trezentos 

e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos).

Obtempera que o Embargado/Exequente não comprovou o pagamento dos 

valores das custas processuais sob a rubrica de “retorno dos autos 

resp”, “apelação” e “certidão de objeto e pé”, como também utilizou como 

parâmetro para atualizar os valores a data da emissão das guias e não as 

dos respectivos desembolsos. Aponta como valor correto das custas e 

despesas a importância de R$ 13.298,05 (treze mil, duzentos e noventa e 

oito reais e cinco centavos).

 Verbera a respeito da penhora dos imóveis matriculados sob os nºs 

5.341 e 71.422, onde estaria edificado o posto e da dação em pagamento 

registrada no 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá para quitação da 

dívida com a Distribuidora Ipiranga, constante na Ata aprovada na 

Assembleia Geral de Credores, razão pela qual, qualquer constrição sobre 

os bens vinculados ao plano de recuperação judicial prejudicaria o 

cumprimento do plano de pagamento, e estaria contrária ao que determina 

a lei de regência (Lei 11.101/2005).

Ao final, requereu a procedência dos Embargos a fim de que sejam 

esclarecidas e eliminadas as obscuridades e contradições apontadas, de 

modo que os cálculos corretos apresentados nas planilhas sejam 

homologados, com a aplicação do artigo 940 do código Civil pelo excesso 

de execução a ser reconhecido.

 Requereu ainda o imediato cancelamento das averbações nas matriculas 

dos imóveis n. 5.341 e 71.422 e o indeferimento de qualquer tipo de 

penhora em nome da parte Embargante/Executada em decorrência da 

indisponibilidade de seus bens por estarem vinculados ao plano de 

pagamento das empresas do Grupo Castoldi, da qual é sócia.

 A parte Embargada/Exequente apesar de intimada (fl.248), não 

apresentou manifestação sobre os Embargos ofertados pela parte 

Executada, todavia, ofertou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO as fls. 

249/260.

A parte Exequente nos referidos Embargos apontou a existência de erro 

material na decisão de fls. 200/202, no que se refere à alteração do sujeito 

“parte Exequente” para “parte Executada-impugnante”, constante do 1º 

parágrafo da fl.202, que faz remissão ao 3º parágrafo da fl.86.

Indicou ainda a existência de omissão quanto a ausência de previsão na 

decisão embargada das disposições dos artigos 85,§1º, 520,§2º e 

523,§1º do CPC (multa e honorários de execução), tendo em conta o 

deferimento inaugural da decisão de fl.74.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos Embargos e a inauguração dos atos 

expropriatórios para que seja convertida em penhora a hipoteca averbada 

sob as matriculas dos imóveis nº 71.422 e 5.341 de fls. 183/189, com a 

determinação de avaliação e o cancelamento de eventuais averbações 

após a data da formalização, conforme dispõe o artigo 828,§4º do CPC. 

Requereu ainda a penhora e avaliação em outros imóveis da parte 

Executada constante nas matrículas n. 75.648 e 81.385 (fls. 156/159 e 

182).

Instada a manifestar, a parte EXECUTADA apresentou contrarrazões aos 

Embargos as fls. 395/413, concordando com o erro material apontado pela 

parte Embargante, impugnando a omissão apontada sob o argumento de 

tratar-se de mero inconformismo não atacável pela via estreita dos 

embargos.

 Impugnou ainda o cálculo atualizado apresentado pela parte 

Embargante/Exequente, por estar em dissonância aos parâmetros 

estabelecidos na sentença, notadamente quanto ao termo inicial para 

incidência dos juros a partir da citação e não da data do vencimento do 

contrato. Assinala a utilização errônea do indexador IPC para o cômputo 

da correção monetária, sendo o correto fixado na sentença o INPC. 

Reiterou os argumentos declinados nos Embargos de Declaração sobre a 

falta de comprovante de pagamento das custas e despesas processuais 

e das planilhas de fls. 259/260; 255, 256 e 257/258. Reforçou sobre a 
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impenhorabilidade dos imóveis que fazem parte do Grupo Castoldi e do 

excesso de execução nos cálculos.

 Vieram os autos conclusos.

 DECIDO.

Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter 

recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, 

caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no 

decisum, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.

No caso, vislumbro que assiste razão aos Embargantes quanto a 

existência de erro material no decisum, seja quanto a quantidade de 

meses a título de multa contratual, mencionada no último parágrafo da 

decisão de fl.201v, como também no que se refere ao sujeito “parte 

Exequente” referido no 1º parágrafo da mesma decisão das fl.202.

Destarte, impõe-se a retificação do sujeito para “parte Executada” referido 

no 1º parágrafo da mesma decisão das fl.202, e ainda, para fazer constar 

a condenação referente ao pagamento da multa contratual equivalente a 

09 meses de aluguel e não 03 meses, porquanto houve majoração por 

meio da decisão que apreciou os embargos de declaração (fl.30);

No que se refere à alegada obscuridade e contradição aventada pela 

parte EXECUTADA/EMBARGANTE sobre a metodologia, incorreção dos 

índices aplicados nos cálculos da parte Exequente, e demais 

considerações a respeito do valor correto da execução, cumpre frisar que 

tais questionamentos deveriam ter sido minuciosamente formulados por 

ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, protocolizado as fls. 

79/115.

Todavia, na referida peça de bloqueio a parte Executada/Embargada não 

corroborou planilha de cálculo do valor que entendia como correto, em 

observância ao que dispõe o §4º do artigo 525 do CPC, razão pela qual, 

não foram examinadas as alegações sobre o excesso de execução, 

conforme facultado pelo §5º do artigo retro citado.

Destarte, considerando que não ocorre preclusão para fins de correção 

de erros materiais e excessos que importem em locupletamento, os quais 

podem ser examinados, inclusive, de ofício, passo a apreciar as 

alegações suscitadas pela procedendo-se, caso necessário, à devida 

retificação.

Nesse passo, temos que a base do valor da condenação refere-se a 09 

meses de aluguel equivalente a 2.515L (dois mil quinhentos e quinze litros) 

de gasolina comum.

Quanto ao preço da gasolina, as partes não controvertem sobre a 

utilização do “Preço Médio Ponderado a Consumidor Final”, previsto no ato 

COTEPE/ICMS n.37/04, datado de 08/10/2004, no valor de R$ 2,4971/litro, 

totalizando a importância de R$ 56.521,86 (cinquenta e seis mil, quinhentos 

e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

Infere-se do cálculo apresentado pela parte Exequente por ocasião da 

propositura do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, que a data dos juros (a 

partir da citação – 17/08/2009), a correção monetária (a partir do 

vencimento do contrato – 31/08/2004), e o índice INPC foram corretamente 

utilizados (fl.10 e 73).

Todavia, ao promover a atualização da dívida, o cálculo acostado as fls. 

164 não observou os mesmos parâmetros, fazendo incidir os juros a partir 

de 31/08/2004 e não da citação conforme determinado no título executivo.

 Portanto, assiste razão à parte Embargante/Executada quanto a 

necessidade de retificação do 2º cálculo apresentado pela parte 

Exequente as fls. 161/168, e, por consequência do percentual da 

condenação a título de honorários de sucumbência, porquanto trata-se de 

verba reflexa.

 No que se refere às custas e despesas processuais e a alegada falta de 

comprovante de pagamento discriminadas nas guias de fls. 174, 177 e 

178, tais rubricas somente foram incluídas a partir do cálculo de fls. 164, 

ou seja, após o protocolo da impugnação ao cumprimento de sentença 

pela parte Executada, razão pela qual, oportuna a análise da insurgência 

neste momento processual.

A par disso, verifico que assiste razão à parte Executada, pois de fato os 

respectivos comprovantes de pagamentos das guias juntadas as fls. 174, 

177 e 178 não estão corroborados nos autos, tais como às demais 

juntadas às fls. 172, 173, 175, 176, devendo, portanto, serem excluídos da 

planilha, ressalvando a possibilidade de posterior juntada dos documentos.

 De outra sorte, no que se refere à data inicial para o cálculo da correção 

monetária sobre as respectivas despesas, verifico que a parte Exequente 

considerou como sendo à data do respectivo pagamento das guias, 

estando portanto, em ordem a metodologia empregada.

 No que se refere ao pedido de aplicação das penas do artigo 940 do 

Código Civil sobre o excesso de execução, não vejo caracterizado 

elementos suficientes para o enquadramento do credor em tal dispositivo 

legal, pois embora reconhecido o excesso de execução no cálculo de fls. 

164, não ficou tipificada a má-fé do credor, mesmo porque o cálculo 

imbricado na exordial foi elaborado em consonância ao determinado na 

sentença.

 Além disso, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, somente há possibilidade de aplicação da penalidade cominada no 

referido dispositivo quando comprovada má-fé do credor em cobrar 

judicialmente dívida já paga ou quantia a maior do que é efetivamente 

devido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA CDA. 

SÚMULA 7/STJ. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE 

DE PROCEDIMENTO FORMAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. 

VALIDADE. ART. 52, § 1º, DO CDC. NÃO APLICAÇÃO ÀS RELAÇÕES 

TRIBUTÁRIAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA MULTA. ART. 535 DO CPC. 

ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.(...) 6. Quanto à 

aplicabilidade do art. 940 do Código Civil, é assente o entendimento 

segundo o qual o disposto no referido artigo somente é aplicável quando 

comprovada a má-fé do credor, o que importa o exame de matéria 

probatória constante nos autos. Incide, portanto, a Súmula 7/STJ.(...) 9. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1318384/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2010, 

DJe 10/11/2010) (grifei)

Com relação a possibilidade de penhora dos imóveis matriculados sob os 

nºs 5.341 e 71.422, a parte Exequente por ocasião da contestação à 

impugnação ao cumprimento da sentença informou que o juízo falimentar 

teria declarado a nulidade do plano de recuperação apresentado com 

relação às classes Garantia Real e Quirografária, determinando que as 

recuperandas apresentassem novo plano sob pena de convolação em 

falência.

 Entrementes, verifico que o extrato do andamento processual 

corroborado as fls. 138/149, consta a respectiva decisão na íntegra, a 

qual foi apesar de não constar no documento, em consulta ao Sistema 

Apolo, verifiquei que proferida em 16/09/2016.

Por sua vez, a parte Executada juntou as fls. 239/247 cópia da decisão 

proferida pelo juízo falimentar datada de 09/06/2017, homologando o plano 

de recuperação judicial “com as alterações realizadas durante a 

assembléia de credores (em segunda convocação)” cuja Ata da 

Assembleia Geral de Credores está juntada as fls. 218/233 e datada de 

11/11/2016, ou seja, posteriormente à data da decisão que declarou a 

nulidade do plano de recuperação judicial (16/11/2016).

 Desta feita, restando agora devidamente comprovado e esclarecida a 

controversa nos autos de que os imóveis matriculados sob os nºs 5.341 e 

71.422, embora de propriedade da pessoa física ora Executada, foram 

objetos de dação em pagamento para a empresa IPIRANGA no plano de 

quitação da recuperação judicial da empresa que a parte Executada é 

sócia, inviável o deferimento dos atos expropriatórios sobre os 

respectivos imóveis.

 Quanto à possibilidade de prosseguimento dos atos executórios em 

desfavor da pessoa física ora Executada, conforme restou consignado na 

decisão embargada (fls.200/202), não subsistem razões para a 

suspensão da presente execução, uma vez que inexiste qualquer 

deliberação do juízo falimentar estendendo os efeitos da recuperação 

judicial aos sócios da pessoa jurídica.

 Por consequência, a omissão apontada pela parte Exequente no que se 

refere a incidência das disposições do artigo 85,§1º, 520, §2º e 523,§1º 

do CPC, procedem em parte.

Na decisão proferida as fls. 74 que deflagrou o pedido de cumprimento de 

sentença já restou determinada a incidência da multa e dos honorários 

para a fase de execução de sentença, conforme previsão do artigo 

523,§1º do CPC, os quais passam a ter exigibilidade a partir do decurso do 

prazo para pagamento da condenação.

Nesse passo, considerando que a parte Executada ao ser intimada para 

pagamento do valor apontado pela parte Exequente não depositou sequer 

a quantia incontroversa, perfeitamente aplicável os respectivos 

percentuais a título de multa e honorários, bastando para tanto, a 

atualização do cálculo pelo credor.

Com relação a disposição do artigo 85,§1º do CPC, saliento que conforme 
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o entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no 

REsp nº 1.134.186/RS, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para 

os efeitos do art. 1.036, do CPC, os honorários advocatícios na 

impugnação ao cumprimento de sentença são cabíveis apenas no caso de 

acolhimento, ainda que parcial do incidente.

 É o que se depreende daquele precedente da Egrégia Corte:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO 

DE AÇÕES. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CUMULAÇÃO COM 

DIVIDENDOS. CABIMENTO. PEDIDO IMPLÍCITO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO 

PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA SEM PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA 

JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cabimento da cumulação 

de dividendos e juros sobre capital próprio. 1.2. Nas demandas por 

complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a 

condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio 

independentemente de pedido expresso. 1.3. Descabimento da inclusão 

dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio no cumprimento da 

sentença condenatória à complementação de ações sem expressa 

previsão no título executivo. 2. Caso concreto: 2.1. Inviabilidade de se 

alterar, na fase de cumprimento de sentença, o valor patrimonial da ação 

definido expressamente no título executivo, sob pena de ofensa à coisa 

julgada. 2.2. Descabimento da inclusão dos juros sobre capital próprio no 

cumprimento de sentença sem previsão expressa no título executivo. 2.3. 

Incidência do óbice da Súmula 211/STJ no que tange à alegação relativa 

ao termo 'ad quem' dos dividendos. 2.4. "Não são cabíveis honorários 

advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença". 

2.5. "Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, 

serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 

20, § 4º, do CPC" (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C). 3. RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1373438/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

11/06/2014, DJe 17/06/2014) (grifei).

E ainda da Súmula 519 do STJ:

“Sumula 519 do STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao 

cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1.022 e seguintes do CPC, 

ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto 

pelas partes para:

 1) Reconhecer a existência de erro material no último parágrafo da 

decisão de fl.201 verso, fazendo constar a condenação referente ao 

pagamento da multa contratual equivalente a 09 meses de aluguel e não 03 

meses, porquanto houve majoração por meio da decisão que apreciou os 

embargos de declaração (fl.30);

2) Reconhecer a existência de erro material no que se refere ao sujeito 

“parte Exequente” referido no 1º parágrafo da decisão juntada as fls. 202, 

para fazer constar “parte Executada”.

3) Reconhecer a contradição na decisão embargada e declarar a 

inobservância dos parâmetros estabelecidos no título executivo no novo 

cálculo acostado pela parte Exequente as fls. 164, em decorrência 

incidência de juros a partir de 31/08/2004 e não da citação (17/08/2009) 

conforme determinado no título executivo, e, por consequência, a 

necessidade de retificação desse cálculo apresentado pela parte 

Exequente no petitório de fls. 161/168, inclusive no tocante à verba reflexa 

(condenação a título de honorários de sucumbência);

4) Reconhecer a inexigibilidade das custas e despesas processuais 

discriminadas nas guias de fls. 174, 177 e 178 por falta de comprovação 

do desembolso, ressalvando a possibilidade de serem acrescidas no 

decorrer do cumprimento da sentença mediante a juntada dos 

comprovantes de pagamento;

5) DECLARAR a incidência de correção monetária (INPC) a partir do 

desembolso, sobre o valor a ser ressarcido das custas e despesas 

processuais devidamente comprovadas;

6) INDEFERIR a aplicação do artigo 940 do Código Civil sobre o excesso de 

execução em desfavor da parte Exequente por não ter sido comprovada a 

má-fé na elaboração errônea do cálculo;

7) INDEFERIR o pedido de penhora e expropriação dos bens matriculados 

sob os nºs 5.341 e 71.422 de propriedade da parte Executada por terem 

sido objetos de dação em pagamento no plano de recuperação judicial da 

pessoa jurídica da qual a Executada é sócia;

8) INDEFERIR a condenação da parte Executada ao pagamento de 

honorários de sucumbência pela improcedência da impugnação ao 

cumprimento de sentença;

9) DEFERIR a inclusão da multa e honorários advocatícios para a fase de 

cumprimento de sentença prevista no §1º do artigo 523 do CPC.

Por fim, determino a remessa dos autos à contadoria judicial para 

elaboração do cálculo do valor da condenação, observando os 

parâmetros estabelecidos na sentença e na presente decisão.

 Com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, devendo a parte Exequente requerer o 

que entender de direito com relação aos imóveis de matrículas nºs 75.648 

e 81.385, tendo em vista as averbações formalizadas nos imóveis 

relacionados nas matrículas de fls. 183/189.

Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 19 de setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1058888 Nr: 50439-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIZO 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: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, 

MARCIO HENRIQUE P. CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerido para manifestar nos autos 

acerca das fls. 127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 736623 Nr: 33062-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO ANTÔNIO BEVILACQUA, ODILZA MARIA DE 

SOUZA LEAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRICIA PINESSO - 

OAB:9.523-MS, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:PR-46256, 

FERNANDA TAGLIARI - OAB:OAB/PR 50.097, MARIO KRIEGER NETO - 

OAB:OAB/PR 42.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 PRECLUSO O PRAZO RECURSAL, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAREM OS CÁLCULOS 

PORMENORIZADOS, OBSERVANDO OS PARÂMETROS DA DECISÃO DE 

FLS. 252/258.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 64487 Nr: 3780-71.2002.811.0041

 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: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ANDRE LTDA, JERSON 

ROCHA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:1006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GUITTE DINIZ - 

OAB:199303/SP, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, ROSANGELA 

PASSADORE - OAB:6084/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca da petição de fls. 200/213.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1309215 Nr: 10695-77.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MALTZ SCHEIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

impugnação de fls. 13/26.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029420-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA (ADVOGADO(A))

ROSANILDO CEZARINO PINTEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2018, às 09:15 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009006-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

JOSE NAZARENO RIBEIRO NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, DEFIRO a produção de PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, a qual 

foi postulada unicamente pela parte REQUERENTE, devendo arcar 

integralmente com os honorários do perito. NOMEIO a empresa MEDIAPE, 

especializada em perícias, com sede na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, 

sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá/MT, telefones (65)3322.9858 / 98146.0888, 

independente de compromisso, sob a fé de seu grau, devendo apresentar 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, após o inicio dos trabalhos. 

Consigno que, a empresa deverá apresentar o cronograma dos trabalhos 

com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as partes sejam 

notificadas a acompanhar a produção da prova. (artigo 473 do CPC) 

Intime-se a Empresa para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita o 

encargo, bem como, para apresentar proposta de honorários, nos termos 

do art. 465, §2º, I, do CPC, que deverão ser estabelecidos de acordo com 

o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Sobrevindo 

manifestação da Empresa de perícias, INTIMEM-SE as partes e não 

havendo discordância com o valor dos honorários periciais, deverá A 

PARTE REQUERENTE, em igual prazo, comprovar o depósito judicial no 

valor correspondente, sob pena de preclusão. Advirto à parte Autora que 

deverá comparecer perante o juízo para que seja colhido o material 

grafotécnico semelhante à sua assinatura, visando à posterior 

comparação com as assinaturas apostas com o contrato em sua via 

original, e eventual ausência na data designada para a coleta de material 

gráfico importará, igualmente, na preclusão da prova. Saliento ainda, que 

caso tenha alterado a verdade dos fatos objeto do processo a assinatura, 

efetivamente, partiu de seu punho, a parte Autora sujeitar-se-á às penas 

por litigância de má-fé, em consonância ao artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de outras cominações. Depositado os 

honorários, INTIME-SE O PERITO para fixar dia, hora e local para o inicio 

dos trabalhos periciais, a seguir, intimem-se as partes da data agendada, 

certificando a ocorrência nos autos. Autorizo desde logo o levantamento 

de 50% (cinquenta) por cento do valor dos honorários, em favor do perito, 

para o início dos trabalhos, ficando o restante a ser liberado, depois de 

prestadas os esclarecimentos, caso sejam necessários (art. 465, §4º, do 

CPC). Ficam as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem 

impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos); 

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que, querendo, poderão providenciar a apresentação de seus pareceres 

técnicos (art. 477,§1º do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018656-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEILLA BORGES DE LACERDA (REQUERENTE)

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, DEFIRO a produção de PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, a qual 

foi postulada unicamente pela parte REQUERENTE, devendo arcar 

integralmente com os honorários do perito. NOMEIO a empresa MEDIAPE, 

especializada em perícias, com sede na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, 

sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá/MT, telefones (65)3322.9858 / 98146.0888, 

independente de compromisso, sob a fé de seu grau, devendo apresentar 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, após o inicio dos trabalhos. 

Consigno que, a empresa deverá apresentar o cronograma dos trabalhos 

com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as partes sejam 

notificadas a acompanhar a produção da prova. (artigo 473 do CPC) 

Intime-se a Empresa para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita o 

encargo, bem como, para apresentar proposta de honorários, nos termos 

do art. 465, §2º, I, do CPC, que deverão ser estabelecidos de acordo com 

o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Sobrevindo 

manifestação da Empresa de perícias, INTIMEM-SE as partes e não 

havendo discordância com o valor dos honorários periciais, deverá A 

PARTE REQUERENTE, em igual prazo, comprovar o depósito judicial no 

valor correspondente, sob pena de preclusão. Advirto à parte Autora que 

deverá comparecer perante o juízo para que seja colhido o material 

grafotécnico semelhante à sua assinatura, visando à posterior 

comparação com as assinaturas apostas com o contrato em sua via 

original, e eventual ausência na data designada para a coleta de material 

gráfico importará, igualmente, na preclusão da prova. Saliento ainda, que 

caso tenha alterado a verdade dos fatos objeto do processo a assinatura, 

efetivamente, partiu de seu punho, a parte Autora sujeitar-se-á às penas 

por litigância de má-fé, em consonância ao artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de outras cominações. Depositado os 

honorários, INTIME-SE O PERITO para fixar dia, hora e local para o inicio 

dos trabalhos periciais, a seguir, intimem-se as partes da data agendada, 

certificando a ocorrência nos autos. Autorizo desde logo o levantamento 

de 50% (cinquenta) por cento do valor dos honorários, em favor do perito, 

para o início dos trabalhos, ficando o restante a ser liberado, depois de 

prestadas os esclarecimentos, caso sejam necessários (art. 465, §4º, do 

CPC). Ficam as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem 

impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos); 

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que, querendo, poderão providenciar a apresentação de seus pareceres 

técnicos (art. 477,§1º do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017114-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAURICIO CERATO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 
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como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028400-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA COSTA MOESSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

VISTOS, Mantenho a sentença recorrida nos seus estritos termos, 

sobretudo considerando que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

Autora não trouxe aos autos nenhum fato ou fundamento capazes de 

modificá-la. Desta forma, nos termos do art. 331, § 1º do CPC, CITE-SE a 

parte Requerida para responder ao recurso. Escoados os prazos legais, 

com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, observando as formalidades legais (art.1.010, §3º do CPC). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1024028-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL (ADVOGADO(A))

DANIELA DE FARIAS MARCELINO (REQUERENTE)

BEATRIZ BARBOSA PEROZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

VISTOS, Mantenho a sentença recorrida nos seus estritos termos, 

sobretudo considerando que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

Autora não trouxe aos autos nenhum fato ou fundamento capazes de 

modificá-la. Desta forma, nos termos do art. 331, § 1º do CPC, CITE-SE a 

parte Requerida para responder ao recurso. Escoados os prazos legais, 

com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, observando as formalidades legais (art.1.010, §3º do CPC). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1027602-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

THYAGO LUIZ SALGADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

VISTOS, Mantenho a sentença recorrida nos seus estritos termos, 

sobretudo considerando que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

Autora não trouxe aos autos nenhum fato ou fundamento capazes de 

modificá-la. Desta forma, nos termos do art. 331, § 1º do CPC, CITE-SE a 

parte Requerida para responder ao recurso. Escoados os prazos legais, 

com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, observando as formalidades legais (art.1.010, §3º do CPC). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012266-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO RUIZ GONCALES (REQUERENTE)

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL (ADVOGADO(A))

ARMAZENS GERAIS GONCALVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA

 

PJe nº1012266-66.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA INICIAL e documentos anexados do Id.13844440 ao 

Id.13844454. Cuida-se intitulada AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DA 

TUTELA aventada por LAÉRCIO RUIZ GONÇALVES (1º Autor) e 

ARMAZÉM GERAIS GONÇALVES LTDA (2ª Autora), em desfavor de 

BANCO COOPERATIVA SICREDI, postulando a parte Autora pela 

concessão de tutela de urgência nos exatos termos: [...] a) A concessão 

da Tutela de Urgência Antecipatória, para determinar que a Requerida 

proceda a devolução, no prazo de 5 (cinco) dias, do valor de R$ 

27.000,00 (vinte e sete mil reais) da fatura do cartão de crédito da 

empresa do Requerente Armazéns Gerais Goncalves que foi debitada no 

dia 8.5.2018 (debito em conta), decorrente da utilização por terceiros do 

cartão que fora furtado, sem a oitiva prévia da parte contraria (CPC/2015 

art. 300, § 2º), independente de caução (CPC/2015 art. 300, § 1º), com a 

imposição de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo 

descumprimento da obrigação; [...] (sic Id.13844444 pág.12) Registro que, 

embora tenha sido determinado na decisão do Id.13393072 que, por 

oportunidade da substituição da inicia, a parte Autora deveria indicar os 

documentos que permaneceriam nos autos, não houve qualquer tipo de 

manifestação nesse sentido. É O NECESSÁRIO. DECIDO Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Inicialmente, enfatizo que o 

juiz é o destinatário dos fatos e conjunto probatório produzido pela parte 

para demonstrar o direito reclamado. Portanto, ao julgador é dirigida a 

prova do direito, com o fito de formar seu livre convencimento, revelado na 

soberania do julgamento devidamente fundamentado, requisito disposto no 

artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ressalto, que a parte Autora 

se enquadra no conceito de consumidor (artigo 2º do CDC) e o Réu, na 

qualidade de fornecedor (art. 3º do CDC). Por essa razão, reconheço a 

incidência, na espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente do disposto no artigo 14 do referido diploma, que trata da 

responsabilidade objetiva pelo fato do produto. Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. [...] 

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação de culpa. Assim, é cediço que a responsabilidade 

pelo vício da prestação se serviço independente de comprovação de 

culpa do fornecedor, quando se trata de relação de consumo e o 

prestação não é oriunda de profissional liberal (§4º). Contudo, esse 

regramento obrigacional é relativado no mesmo dispositivo legal, quando 

apresenta a seguinte exceção: § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ou 

seja, em caso de culpa do consumidor ou terceiro, o fornecedor está 

isento da responsabilidade legal de reparar os danos suportados pelo 

consumidor, salvo tratativa diversa existente entre as partes, que 

eventualmente possa conduzir ao entendimento de que o fornecedor 

renuncia esse dispositivo. Dito nisso, infere-se dos autos que, a causa de 

pedir se instala em suposta falha da prestação do serviço oferecido pelo 
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Requerido no que tange à utilização dos dados e produtos bancários 

contratados pelo Autor, mesmo após a instituição ser comunicada do furto 

sofrido pelo Requerente. Entretanto, os Requerentes, instados a 

esclarecer as divergências existentes nos documentos e narrativa fática, 

com a sinalização pormenorizada no Id.13393072 acerca das principais 

insubsistências, os Autores optaram por silenciar sobre as ponderações 

do despacho inaugural. Sem adentrar ao mérito, relembro que os valores 

descontados da conta bancária dos Autores (R$19.785,46 – Id.13844449 

pág.2), divergem do valor pleiteado em juízo em sede de tutela de urgência 

(R$27.000,00), bem como do valor registrado no documento do 

Id.13844449 pág.9, que por si só, maculam o direito de os Autores verem 

creditados em sua conta corrente, valor superior ao que efetivamente 

comprovam ter sido descontado da sua conta. Além disso, vejo que o 

boletim de ocorrência do Id.13080227 foi registrado às 22h21 do dia 

03/04/2018, comunicando que o fato (furto da carteira contendo os 

cartões utilizados) se deu por volta das 15h10, o que denota a posse dos 

cartões pelos Autores no mínimo até aquele momento. Essa conclusão, 

aliado a ausência de registro de horário das operações impugnadas pelos 

Requerentes, afastam o reconhecimento seguro da probabilidade do 

direito à tutela vindicada, principalmente pelo fato de as operações de 

“saque”, na maioria das vezes, exigir dados pessoais e até mesmo 

impressão digital do consumidor para serem concluídas, não havendo 

qualquer tipo de exoneração da parte Autora quando a essa peculiaridade 

nos autos. Nem mesmo o horário das ligações que os Requerentes alegam 

ter realizado comunicando o furto e solicitando o bloqueio dos cartões foi 

declinado aos autos, não se mostrando razoável que a parte espere a 

concessão de medida extremamente onerosa e irreversível, sem que 

corroborem com respectiva clareza, a presença inequívoca da 

probabilidade do direito exigida ao instituto da tutela de urgência. Com 

efeito, as inconsistências ponderadas e a prematura fase processual, não 

afastaram de forma inequívoca a responsabilidade da parte Autora na 

ocorrência dos fatos, obscurecendo a probabilidade do direito dos 

Requerentes indispensável ao deferimento do pedido de tutela, 

fragilizando ainda a reversibilidade da medida. Ademais, essas questões 

foram assinaladas no despacho do Id.13393072, não se desincumbindo a 

parte Autora de ao menos tentar esclarecer ao juízo essas 

incongruências, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

suportar o deslinde da demanda até que seja suprimida a omissão pela 

verdade real. Neste ponto, sobressai mencionar que, a inversão do ônus 

da prova prevista na lei especial (artigo 6º, inciso VIII do CDC), 

recepcionado pela legislação processual geral no artigo 373, §1º ao §4º 

do CPC, não exonera a parte Autora dos esclarecimentos necessários ao 

livre convencimento do juízo, principalmente quando são ponderados 

expressamente, como ocorreu nesta demanda. Logo, reputo inviável o 

deferimento do pedido de tutela de urgência, eis que não demonstrado a 

probabilidade do direito pela parte Autora, reclamando maior dilação 

probatória e o exercício do direito de defesa, a fim de que seja revelada a 

responsabilidade sobre os ilícitos reclamados pelos Requerentes. 

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados para a 

concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. Razão disso, 

inexistente a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida sem 

danos à parte Requerida, é dispensável a análise dos demais (perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo). Ademais, a presente decisão 

não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, em caso de 

demonstração futura dos requisitos indispensáveis ao deferimento do 

pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer 

tempo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Autora LAÉRCIO RUIZ 

GONÇALVES e ARMAZÉM GERAIS GONÇALVES LTDA. CITE-SE a parte 

Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil. DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á 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, consignando no mandado as 

advertências legais, especialmente a EXISTENCIA DE EMENDA A INICIAL 

SUBSTITUTIVA do Id.12838328 e Id.12838386. INTIMEM-SE as partes 

acerca da audiência de conciliação a ser designada, devendo a parte 

Requerente ser intimada na de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). DEFIRO 

o pedido de habilitação processual do representante postulatório dos 

Autores, formulado no Id.14065578. Relembro que, incumbe ao próprio 

advogado a responsabilidade pelo cadastramento e vinculação dos 

assistentes e profissionais atuantes nos autos, através do “Menu” 

l o c a l i z a d o  n o  “ P a i n e l  d o 

Advogado/Procurador”(http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/Grupo

Paginas/92/749/file/Manual%20Completo%20Advogado%20Procurador_V

ALIDADO.pdf), devendo zelar pela atualização do cadastro dos autos, sob 

pena de preclusão intransponível sobre eventual descumprimento de 

ordem judicial não recebida em razão dessa ferramenta cadastral. 

Derradeiro, consigno que, a apresentação da emenda recebida, nada 

mencionou acerca dos “ID” a serem riscados com após a apresentação da 

emenda substitutiva e documentos (Id.1384400 ao Id.13844454), em 

homenagem ao princípio da cooperação processual, CONCEDO à parte 

Autora o prazo de 03 (três) dias para, querendo, indique os documentos 

introdutórios que deverão ser mantidos nos autos. Decorrido in albis prazo 

concedido aos Requerentes, certifique-se e DETERMINO a 

indisponibilização/riscados do Id.13080212 ao Id.13080233 (petição inicial 

substituída pela juntada do Id.13844440 ao Id.13844454) excluiria a 

qualificação das partes e a denominação da ação. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019658-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO (ADVOGADO(A))

ACOBETT INDUSTRIA METALICA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOGICA ENGENHARIA LTDA (RÉU)

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1019658-28.2016.8.11.0041 (p) 

VISTOS, Em que pese a insurgência da parte Embargante/Requerida 

declinada no id.n.12639088, inexiste qualquer omissão ou contradição. 

Concretamente, foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas 

partes. O que pretende o Embargante discutir constitui questão de mérito, 

somente apreciável na via do recurso próprio. Ademais, o julgador não 

está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim 

de acordo com os ditames da Lei, e o seu livre convencimento, que deve 

ser justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir, como 

ocorreu no caso em tela. Desta feita, não há que se falar em omissão ou 

contradição quando suscitados os elementos de convicção para 

julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 

371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do Embargante não 

se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1.022 do CPC, 

demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões do 

julgamento, providência descabida por essa via. ANTE O EXPOSTO, em 

meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para 

modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1.022 e 

seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028645-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (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 

1028645-19.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, JOSÉ RAMOS DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 
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benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

16/07/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura no pé direito e, no 2º, 3º e 4º 

metatarso do pé direito ”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 

10.800,00, (dez mil e oitocentos reais), referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Certidão de ocorrência corroborado no id. 9875978. A Requerida 

apresentou contestação id. 12903451, 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 do requerimento 

administrativo devolvido pela seguradora, por falta de documentos, 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e a 

ausência do comprovante de residência requisito para fixação do foro. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato, a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 13370941. Impugnação à contestação corroborada 

id. 13975573. 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. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. PRELIMINAR - 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO 

No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de RG (registro 

geral), e CPF (cadastro de pessoa física), para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR inépcia da inicial – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA Afasto a preliminar de inépcia da inicial, 

pois no que tange a exigência de comprovante residencial como 

documento obrigatório a ser apresentado pela parte Autora, não é 

considerado indispensável para propositura da ação, bastando à 

comprovação da ocorrência do acidente a existência de lesão e o nexo de 

causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o comprovante de 

residência para se auferir a competência do juízo, pois as ações de 

indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser ajuizadas 

tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme determina o 

art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma 

Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito a preliminar. 

Superada as preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório 

de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a Certidão 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 9875978), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13370941, 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 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. 13370941), 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 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

proporcionalmente ao grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação e correção monetária como 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 JOSÉ RAMOS DA SILVA, a 

quantia de R$ 1.687,50 (hum 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, 16/07/2017 (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
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029645-54.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, WESLEY MORAES 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 

29/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura da mão esquerda”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de R$ 6.750,00, (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

10020638. A Requerida apresentou contestação id. 13547474, arguindo 

em preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação e a ausência do laudo 

do IML documento imprescindível para a demanda. No mérito, sustentou a 

cerca do 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. 

13375868. Impugnação à contestação corroborada id. 13976720. 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. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id. 10020638), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13375868, 

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 dedo polegar 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. 13375868), 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento 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 citação 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 
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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 WESLEY MORAES DA SILVA, a 

quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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, 29/06/2017 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034748-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SAMUEL VIEIRA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034748-42.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, VITOR SAMUEL VIEIRA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

29/07/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “grave lesão do cotovelo e membro 

superior direito”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 7.087,50, (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 10711192. A Requerida 

apresentou contestação id. 13547779, arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência do laudo do IML documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, Sustentou a cerca do 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 
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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. 13383457. 

Impugnação à contestação corroborada id. 13976795. 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. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id. 10711192), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 1383457, 

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 de um dos cotovelos 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. 13383457), 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do seguro independentemente do 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação 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 
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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 VITOR SAMUEL VIEIRA, a 

quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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, 29/07/2017 (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: 1034902-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL LAVAGNOLLI (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034902-60.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DORIVAL LAVAGNOLLI, 

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 

16/07/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura do rádio distal e membro superior 

direito”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório, no montante de R$ 3.375,00, (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada 

por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 10729295. A Requerida apresentou contestação id. 

13519904, arguindo em preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e a ausência 

do laudo do IML documento imprescindível para a demanda. No mérito, 

Sustentou a cerca do 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. 13432444. Impugnação à contestação corroborada 

id. 13976850. A parte Requerida (id. 13992323), 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 (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. 
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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. DA PRELIMINAR 

- AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO ART. 5°,§5° DA 

LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de 

laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da indenização do 

seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto não constam 

no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: 

Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. 

Desta feita, não há razão para o acolhimento da preliminar 

supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 10729295), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13432444, 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 de um dos punhos 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. 13432444), 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$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 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. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação 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 
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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 DORIVAL LAVAGNOLLI, a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 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, 16/07/2017 (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
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJe nº1015553-37.2018.8.11.0041 

VISTOS. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pela parte 

Autora no Id.14253228, alegando a existência de omissão na decisão 

proferida no Id.14052383, que não teria apreciado pontos aviados pela 

defesa no que tange aos argumentos lançados pelo juízo para indeferir a 

tutela de urgência vindicada na exordial. Alegou o Embargante que a 

decisão objurgada, teria argumentado a inexistência de dificuldade da 

parte Embargante em protocolar o requerimento administrativo para o 

pagamento do DPVAT perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de 

Seguro de Empresas Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado 

de Mato Grosso), conforme orientado pelas seguradoras. não teria 

apreciado a suposta irregularidade na representação processual, conceito 

diferencial entre “trabalhador” e “servidor”, bem como a efetiva 

constituição da pessoa jurídica do Embargado. Frisa o Embargante que o 

SINCOR/MT não é consorciado, e também se negou a receber o 

requerimento administrativo Certificada a tempestividade dos embargos no 

Id.14597962. Vieram-me conclusos. É o necessário DECIDO O artigo 

1.022, do CPC é bastante claro, ao dispor que cabem embargos de 

declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, 

contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, 

portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada, nem tampouco 

alterar os fundamentos da decisão. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o. Isto é, a interpretação de 

determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida 

pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios, sendo punível a 

conduta tecnicamente protelatória em que, propositalmente, o 

jurisdicionado lança mão desse instituto como linha transversa, à reanálise 

matéria integralmente decidida, pelo simples fato de a decisão não atender 

aos seus interesses. Neste ponto, sobressai a medida de caráter 

preventivo e pedagógico imposta pelo legislador, justamente para 

desmotivar essa odiosa prática processual de cunho estritamente 

subjetivo, vez que dificultam sobremaneira o fluxo diário do gabinete, 

obstaculizando o exercício da atividade jurisdicional, fazendo nascer justo 

motivo à aplicação da multa processual prevista no artigo 1.026, §2º do 

mesmo Diploma Legal. Art. 1.026. Os embargos de declaração não 

possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de 

recurso. [...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de 

declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o 

embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento 

sobre o valor atualizado da causa. Dito isso, in casu, à vista do relatório, o 

Embargante objetiva com estes embargos sanar “omissão e contradição” 

identificadas aos “seus” olhos, pelo que trago a baila o conceito 

doutrinário do arrazoado: [...] Caráter infringente. Extirpação de 

contradição. Também quando o acórdão, sentença ou decisão contiver 

contradições na parte dispositiva, ou entre a fundamentação e a parte 

dispositiva, os EDcl terão de ser, necessariamente, infringentes do 

julgado, pois uma das decisões expostas no dispositivo deve prevalecer 

sobre a outra, e quanto à contradição entre a fundamentação e a parte 

dispositiva, um dos dois tópicos do julgado prevalecerá sobre o outro. [...] 

Omissão. A omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em 

que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se 

pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque 

a matéria era de ordem pública e o juiz tinha de decidi-la ex officio. [...] a 

novidade do atual CPC é a previsão expressa de duas hipóteses 

específicas de omissão, constantes no CPC 1022 par.ún. [...] (sic) (NERY 
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JUNIOR, Nelson e OUTROS. Comentários ao Código de Processo Civil. 

Revista dos Tribunais. 2ª Tiragem. pág.2123) Afirma, este juízo teria 

indeferido o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que não há 

dificuldade de a parte em protocolar o requerimento administrativo para o 

pagamento do DTVAT perante o SINCOR-MT, todavia o sindicato também 

se negou o recebimento do requerimento administrativo do Embargante, 

evidenciando o vício da decisão proferida, remediado pelos embargos de 

declaração com efeito modificativo para o deferimento da tutela de 

urgência vindicada. Contudo, são inconsistentes e, portanto, 

improcedentes as razões deduzidas pelo Embargante. Em momento algum 

a decisão do Id.14052383 orientou ou fundamentou o indeferimento do 

pleito de urgência na hipótese de recebimento do pedido administrativo 

pelo SINCOR-MT, é cristalina a interpretação inconfundivelmente contraria 

contrária ao que sustentou o Recorrente, litteris: [...] Em outras palavras, 

não identifico, nesta fase de cognição sumária, o interesse/necessidade, 

porquanto a recusa da Ré não inviabiliza o exercício do direito do Autor 

através de outro ponto de atendimento, inclusive os pontos oficiais, 

agências dos Correios, DETRAN/MT, Delegacia Especializada de Delitos de 

Trânsito, etc. [...] Derradeiramente, a fim de reforçar a impropriedade da 

concessão da medida frente a obscuridade existente sobre os motivos 

que levaram a Requerida a recusar o requerimento do Autor, sirvo-me dos 

comunicados veiculados pela Seguradora Lider do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCORMT (no 

qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: [...] (sic Id.14052383 pág.5 e 7) Assim, não há que se falar em 

aclaramento da decisão atacada que, a proposito, está exaustivamente 

clara e suficientemente fundamentada nos exatos termos ali esposados, 

não sendo a via adequada impugnar aquele resultado por meio de 

Embargos de Declaração, principalmente com alteração maliciosa e 

indigitada sobre o posicionamento do juízo. Não bastasse a inexistente 

fundamentação jurisdicional atacada na decisão embargada, com 

supedâneo na autonomia jurisdicional e permissivo legal, em consulta ao 

sistema PJe, verifiquei que a suposta resistência administrativa que 

sustenta por esta demanda, cuja gravidade foi ressaltada na peça 

recursal, sobretudo por este recurso, não subsiste, revelando a aventura 

processual mantida pelo Embargante. Digo isso pois, o Recorrente 

movimenta o Poder Judiciário, com reiterado pedido de urgência, fundado 

na necessidade de instruir a ação de cobrança do seguro DPVAT, ciente 

de que sua pretensão carece de fundamento, utilidade e necessidade 

desde 06/06/2018, porquanto nessa data, foi devidamente recebida pelo 

juízo da 6ª Vara Cível desta Comarca, a ação judicial proposta para o 

recebimento predita indenização securitária, supostamente obstada pela 

recusa injustificada da Embargada em receber o pedido administrativo do 

Embargante (PJe 1019444-66.2018.8.11.0041 – Id.14754632). Em outras 

palavras, o Embargante opôs estes embargos de declaração em 

18/07/2018, absolutamente protelatório, objetivando a reapreciação do 

pleito de urgência a fim de compelir a Embargada a receber o pedido 

administrativo, ao argumento de que seu direito de acesso à justiça estaria 

sendo injustamente violado pela Embargada, mantendo incólume sua 

pretensão mesmo após a intimação do r.causídico acerca do regular 

recebimento daquela ação. As garantias constitucionais afetas ao direito 

de petição e inafastabilidade do Poder Judiciário, não podem ser utilizadas 

maliciosamente e abusivamente pelo jurisdicionado, sendo obrigação 

processual imposta aos sujeitos do processo, o dever de zelar pela 

entrega da atividade jurisdicional estritamente necessária e justa, sendo 

reprovável eventual omissão voluntária acerca da modificação fática do 

objeto da demanda, mormente quando essa alteração implicar na perda da 

justa causa para o prosseguimento da ação (não declarada nesta decisão 

em homenagem ao principio da não surpresa). Com efeito, além de 

protelatórios os embargos de declaração, o manejo de voluntario de 

pedido judicial inútil e desnecessário, sobretudo a sua manutenção 

consciente de que lhe falta interesse processual, viola preceitos 

processuais elencados no artigo 77, incisos II e III do mesmo Diploma 

Legal, ensejando o poder-dever deste Magistrado repreender com os 

rigores da lei (artigo 81 do CPC), essa participação processual do 

Embargante. Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres 

das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer 

forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a 

verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando 

cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e 

não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do 

direito; Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de 

má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a 

dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios 

e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou 

mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de 

seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for 

irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o 

valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz 

ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. Nesta toada, considerando a 

multiplicidade de sanções plausíveis de serem fixadas em desfavor das 

condutas processuais do Embargante (litigância de má-fé e oposição de 

embargos de declaração protelatórios), opto por aplicar a multa prevista 

no artigo 1.026, §2º do CPC, em razão do momento processual e da 

natureza desta decisão (julgamento em embargos de declaração). Advirto 

que, pedagogicamente, reputo inafastavel a condenação do Embargante 

no percentual máximo da penalidade, em razão do diminuto valor da causa 

e gravíssima obstrução dos trabalhos da Justiça, eticamente majorado 

pelo fato de o Embargante estar representado por profissional 

devidamente habilitado e imbuído dos deveres constitucionais, éticos e 

processuais inerentes ao profissional indispensável e essencial à 

administração da Justiça, dentre eles: Código de Ética da OAB Art. 2º O 

advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado 

democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e 

da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à 

elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do 

advogado: I – preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a 

dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e 

indispensabilidade; II – atuar com destemor, independência, honestidade, 

decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; [...] VII – aconselhar o 

cliente a não ingressar em aventura judicial; Art. 6º É defeso ao advogado 

expor os fatos em Juízo falseando deliberadamente a verdade ou 

estribando-se na má-fé. É dever do representante postulatório aconselhar 

o cliente a atuar de forma proba, cooperando com a entrega da tutela 

jurisdicional justa e efetiva à toda a coletividade, advertindo-o com clareza 

acerca dos riscos oriundos por manifesta atuação protelatória e abusiva. 

Destarte, não sendo o caso de incongruência omissiva ou contraditória, 

que autorize o manejo dos embargos de declaração, concluo que a 

irresignação do Embargante é puramente subjetiva, por discordar da 

fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões 

judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o 

Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita, e 

bem definida, dos embargos de declaração, deve a obstinação, se o caso, 

ser deduzida pela via adequada. Neste sentido, colhe-se aresto do 

Superior Tribunal de Justiça, submetido neste Estado. In verbis: [...] Diante 

da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o 

reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente 

analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter 

manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual 

aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 

2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração 

rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, 

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, 

DJe 18/04/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC 

- EVIDENTE BUSCA DE REDISCUSSÃO DO CASO POR VIA INADEQUADA - 

REAPRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES - MULTA DO ART. 

1.026, § 2º, DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.A 

mera reapresentação de argumentos já enfrentados em decisum anterior 

não é capaz de demonstrar a existência de nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC, tampouco legitima a reabertura da discussão do caso por 

via inadequada. Quando inegavelmente protelatórios os Embargos de 

Declaração por falta de interesse recursal, aplica-se a multa a que se 

refere o art. 1.026, §2º, do CPC/2015. (ED 70590/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO 

VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E 
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REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO 

EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM 

INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO 

PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão 

admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código 

de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. Entende-se como 

prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão 

recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei 

federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica 

tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). Em razão 

da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação 

do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor 

atualizado da causa. (ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS 

NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E 

REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO 

EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM 

INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO 

PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte 

não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente 

serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do 

Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. Entende-se 

como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no 

acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo 

de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão 

jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). Em 

razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a 

condenação do Embargante ao pagamento de multa de um por cento sobre 

o valor atualizado da causa. (ED 127107/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - ALEGAÇÃO DE 

OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - ACLARATÓRIO QUE TRATA DE MATÉRIA 

NÃO SUSCITADA - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DO EXAME 

DA QUESTÃO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - 

APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO REJEITADO. Deve ser rejeitado os 

embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo 

artigo 1022 do CPC. Na espécie, ficou assentado no voto que a 

Recorrente não discutiu os fundamentos da decisão proferida no Apelo e 

ainda se utilizou-se da via recursal inadequadamente, visando a 

reconsideração das razões recursais, o que é inadmissível. A Embargante 

insiste em insurgir-se contra decisão de não conhecimento, sob o 

argumento de que debateu as questões da sentença em sede de Agravo, 

o que é vedado. Também a inovação recursal não é permitida pelo 

ordenamento jurídico. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório 

dos Embargos, deve ser aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º, do atual 

CPC. (ED 12474/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) Desta feita, não estando o arrazoado do Embargante 

enquadrado em nenhum dos permissivos do artigo 1.022 do CPC, 

demonstrando o nítido intento protelatório, sobretudo por haver indícios de 

que atualmente esta demanda carece de justa causa para prosseguir, a 

improcedência dos pedidos e a manifestação do Embargante sobre o 

interesse de processual desta ação, são medidas que se impõe. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, na decisão proferida no Id.14052383 destes 

autos, inexiste omissão, obscuridade ou contradição, não sendo esta a via 

correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1.022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, além disso: I. CONDENO o Embargante ao pagamento da 

multa do artigo 1.026, §2º do atual CPC, a qual fixo em 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. II. DEFIRO a juntada dos documentos 

complementares da inicial Id.14267903 ao Id.14267916, formulado pela 

parte Autora a fim de roborar a gravidade do acidente supostamente 

sofrido. Consigno que, o pleito foi apresentado antes (18/07/2018) do 

pedido de habilitação processual formulado pelo representante 

postulatório da Requerida no Id.14295283 (19/07/2018), o que denota 

ciência pela Requerida acerca da manifestação autoral (Id.14267903 ao 

Id.14267916), facultando-lhe (Ré) pleitear o que for de direito no prazo da 

contestação. III. Oportuno, DEFIRO o pedido de habilitação processual do 

representante postulatório da Requerida, formulado no Id.14295283 ao 

Id.14295520. Relembro que, incumbe ao próprio advogado a 

responsabilidade pelo cadastramento e vinculação dos assistentes e 

profissionais atuantes nos autos, através do “Menu” localizado no “Painel 

d o 

Advogado/Procurador”(http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/Grupo

Paginas/92/749/file/Manual%20Completo%20Advogado%20Procurador_V

ALIDADO.pdf), devendo zelar pela atualização do cadastro dos autos, sob 

pena de preclusão intransponível sobre eventual descumprimento de 

ordem judicial não recebida em razão dessa ferramenta cadastral. IV. Por 

fim, INTIME-SE a parte Autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

justifique o interesse de agir desta demanda, tendo em vista o regular 

exercício do direito de acesso à justiça, independente da apresentação do 

pedido administrativo objeto desta demanda. Cumpridas as determinações, 

aguarde-se a audiência de conciliação designada para o dia 27/09/2018 

às 12h00, por ser um ato que favorece ambas as partes, sobretudo pelo 

adiantado temporal do ato e diligências judiciais cumpridas, inexistindo 

qualquer prejuízo ao processo ou aos jurisdicionados participarem da 

tentativa de conciliação, independente do teor da manifestação autoral 

determinada no item IV desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020689-49.2017.8.11.0041
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DYEIME KARLLA VIEIRA BELMONTE (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE. nº 

1020689-49.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, DYEIME KARLLA VIEIRA 

BELMONTE, 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 07/05/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura de clavícula direita”. 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. 8699732. A Requerida 

apresentou contestação id. 9505574, arguindo em preliminar pela 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização do requerimento 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência do laudo 

IML documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a conduta ilícita da parte Autora, 

Discorreu, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. sustentou também que 

o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 15%, (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

12962856. A parte Requerida (id. 11612435), 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 (25%). A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

(id. 12988794), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 
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RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO 

DO IML - DESCUMPRIMENTO AO ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a 

aventada obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado 

pelo IML para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se 

falar em tal exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º 

§1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte. b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais. Desta feita, não 

há razão para o acolhimento da preliminar supramencionada. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. DA PERDA DO DIREITO À 

INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA CONDUTA ILÍCITA – MOTORISTA 

EMBRIAGADO No mérito, apontou que no momento do acidente a autora 

estava embriagada, agravando intencionalmente o risco, o que leva à 

perda do direito à indenização securitária, todavia, importa frisar mais uma 

vez que em se tratando do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento da 

indenização será efetuado mediante a simples prova do acidente e do 

dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa, 

consoante preceitua o artigo 5º da Lei nº 6.194/94. Assim sendo, não há 

de se cogitar que a circunstância de encontra-se a parte Autora 

embriagada, por si só, conduza à perda do direito à indenização 

securitária, hipótese sequer regulada pela lei que rege a espécie 

securitária. Portanto, rejeito a prejudicial de 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. 8699732), Relatório Médico (id. 8699756), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 12962856, 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 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. 12962856), 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$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 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. 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 do protocolo administrativo e correção monetária sobre o índice 

INPC, 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 
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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 DYEIME KARLLA VIEIRA 

BELMONTE, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

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, 07/05/2017 

(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024050-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

CLODOALDO WENDEL SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT PJE N°1024050-11.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, CLODOALDO 

WENDEL 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 01/05/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

Discorre que o valor da indenização corresponde a R$ 8.775,00 (oito mil, 

setecentos e setenta e cinco reais), na data do efetivo pagamento, 

todavia, o valor recebido administrativamente é inferior ao que entende 

fazer jus. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento da complementação do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito. Boletim de 

Ocorrência no id. 4540885. A Requerida apresentou contestação no id. 

5047957, arguindo em preliminar a carência da ação por já ter sido 

realizado o pagamento por via administrativa. No mérito, alegou sobre a 

improcedência do pedido inicial vez que já houve pagamento do seguro 

por via administrativa. Discorreu ainda, quanto à necessidade de produção 

de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou tambem quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado 

no id. 6727460. Impugnação a contestação id. 13610494. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO JÁ 

REALIZADO O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quitação 

dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear o 

recebimento da quantia restante, sendo absolutamente dispensável a 

desconstituição do termo de quitação ou a prova de existência de eventual 

vício de consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

REsp 363604/SP, Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 
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17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido."(STJ, REsp 

nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 

23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. Inexistindo outra 

preliminar, passo a análise do mérito. Em se tratando de pagamento de 

indenização de seguro obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros 

ocorridos na vigência da Lei nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, 

em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), 

reconheceu a constitucionalidade das alterações na legislação sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor 

da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora efetuou, em sede 

administrativa, o pagamento, em favor do autor, a importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme 

documentos id. 5047966/5048003. Outrossim, segundo a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se 

o montante pago administrativamente corresponde às lesões decorrentes 

do acidente sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 

19 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 

de junho de 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 acostado aos autos id. 6727460 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

com perca de 50% (cinquenta por cento) da perda completa da mobilidade 

do membro inferior direito, a indenização deve corresponder, portanto a 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), inexistindo, 

portanto, qualquer diferença a ser perseguida pelo autor. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte Requerente, 

CLODOLADO WENDEL SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser o 

autor beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024168-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE MOURA ZANE (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SIRLENE ZACARIAS DE MOURA OAB - 025.912.501-62 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE n° 

1024168-84.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, MAURICIO DE MOURA SANE, 

neste ato representando por sua genitora SIRLENE ZACARIAS DE MOURA 

devidamente qualificados 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 

02/10/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze 

mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada 

por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 4548503. A Requerida apresentou contestação id. 

6043165, arguindo em preliminar pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 15%, (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 6755032. Impugnação à contestação corroborada id. 

13648138. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 77 de 430



de Ocorrência (id. 4548503), Relatórios Médicos (id. 4548507/4548513), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 6755032, 

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 

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. 6755032), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

proporcional ao grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e 

correção monetária sobre o montante a partir da entrada em vigor da 

medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou 

o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com 

a aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 
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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 MAURICIO DE MOURA ZANE, 

neste ato representado por sua genitora SIRLENE ZACARIAS DE MOURA, 

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, 02/10/2016 (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026309-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO CARDOZO MATOS FILHO (REQUERIDO)

JANETE DO SOCORRO PEREIRA CAMPOS (REQUERIDO)

RUDNICK COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

SANDRA CARDOZO MATOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

VISTOS, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes 

acostado no id.n.10378026, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, restando prejudicada a análise dos Embargos de Declaração 

interposto no id.n.9928927. Consequentemente DECLARO EXTINTO o 

presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b” do CPC. Dispensado o pagamento das custas processuais 

remanescentes de acordo com o art. 90, §3º do Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, arquive-se com as providências de praxe. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004331-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR SANTANA DE LIMA (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 

1004331-72.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, GUIOMAR SANTANA DE LIMA, 

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 

14/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e fratura do punho ”. 

Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil e quinhentos 

reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

11902692. A Requerida apresentou contestação id. 12807641, 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. 13384193. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 13623829) tecendo acerca 

do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte 

Requerida (id. 13768687), 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 (id. 11902692), 

Relatório Médico (id. 11902714), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 13384193, 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 
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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 de um cotovelo, 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. 13384193), 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 
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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 GUIOMAR SANTANA DE LIMA, 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, 14/12/2017 (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: 1005033-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO MARQUES DA CRUZ (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 

1005033-18.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, ANDERSON APARECIDO 

MARQUES DA CRUZ, 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 12/12/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“politrauma polifratura e fratura do escafoide”. 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. 11993345. A Requerida 

apresentou contestação id. 12778550, 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 ilegível, requisito para fixação do foro. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 13372186. Impugnação à contestação corroborada 

id. 13630552. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 13630479) tecendo acerca do prosseguimento do 

feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida (id. 13748654), 

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. 

PRELIMINAR inépcia da inicial – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a 

exigência de comprovante residencial como documento obrigatório a ser 

apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável para 

propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente 

a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não 

é necessário o comprovante de residência para se auferir a competência 

do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de seguro 

obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local 

do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio 

do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte 

Autora. 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. 11993345), Relatório Médico (id. 1199327, 11993351), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13372186, 

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 
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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 punhos, 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. 13372186), 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 
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reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente ANDERSON APARECIDO 

MARQUES DA CRUZ, 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, 

12/12/2017 (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: 1027605-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN JUNIO GONCALVES SILVA (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 

1027605-02.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, JONATHAN JUNIO GONÇALVES 

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 21/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “politrauma 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. 9711941. A Requerida apresentou contestação id. 

12784104, 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. 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. 13376425. Impugnação à contestação corroborada 

id. 13697811. 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. Portanto, 

rejeito a preliminar. 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. 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 
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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 

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 JONATHAN JUNIO GONÇALVES 

SILVA, a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais),, referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 21/06/2017, (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 84 de 430



Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019360-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMARO BATISTA (AUTOR(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019360-02.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, LINDOMARO BATISTA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 04/10/2015, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “trauma cervical com 

tetraparesia”. 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. 8213638. A Requerida apresentou contestação no id. 

13315470, arguindo em preliminar a inépcia da inicial por falta de interesse 

de agir, por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação e a ausência do comprovante de 

residência em nome de terceiro requisito para fixação do foro. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 11497664. Impugnação a contestação apresentada 

no Id: 14152998. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

– DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte 

Requerida quanto à aventada precariedade da documentação 

apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, pelo simples fato 

de que a correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora 

foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica 

quais seriam os documentos faltantes para dar prosseguimento ao 

andamento na regulação do sinistro. Portanto, rejeito a preliminar. 

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. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da 

inicial, pois no que tange a exigência de comprovante residencial como 

documento obrigatório a ser apresentado pela parte Autora, não é 

considerado indispensável para propositura da ação, bastando à 

comprovação da ocorrência do acidente a existência de lesão e o nexo de 

causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o comprovante de 

residência para se auferir a competência do juízo, pois as ações de 

indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser ajuizadas 

tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme determina o 

art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma 

Legal, cabendo a opção pela parte Autora. 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. 8213638), Relatório Médico (id. 

8224201), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

11497664, 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 de um segmento da coluna 

cervical, 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. 11497664), 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$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um 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. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 
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sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento integral do valor do seguro independentemente do grau das 

lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação 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 SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pagar ao Requerente 

LINDOMARO BATISTA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um 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, 04/10/2015 (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. Por fim, promova-se as 

alterações necessárias na autuação do feito a fim de regularizar os dados 

da parte Requerida para SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032279-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZE ROMAO DOS REIS MORAES (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032279-23.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, ELZE ROMÃO DOS REIS 

MORAES, 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 19/08/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“trauma de membro inferior direito”. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de 40 

(quarenta) vezes o valor do maior sálario mínimo vigente, referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 
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6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 10333663. Laudo 

pericial judicial no id. 13372513. A parte Requerente, apresentou 

manifestação ao laudo pericial (id. 13383167) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A Requerida 

apresentou contestação no id. 13703090, 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 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. 

Impugnação a contestação apresentada no Id: 14309541. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 10333663), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13372513, 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 de um dos joelhos, 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. 13372513), 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$ 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. 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 no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País na data do efetivo pagamento, a incidência 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da data do sinistro 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 - 
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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 ELZE ROMÃO DOS REIS 

MORAES, 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, 19/08/2017 

(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

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012089-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ALEX CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a petição da requerida 

apresentada após a audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028882-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TRAJANO FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1028882-53.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, no 

prazo de 15(quinze) dias, impugnar a contestação bem como informar se 

a audiência de conciliação agendada para o dia 06.03.2018 fora realizada, 

juntando cópia do respectivo termo visto que não consta arquivado nesta 

secretaria a via original. Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018 Thiago Ottoni 

Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, 

Sn - D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: 

(65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1036002-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

MANOEL BENEDITO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SIRQUEIRA ANDRADE - ME (REQUERIDO)

 

Autor manifestar sobre a correspondência devolvida

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1028548-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz (ADVOGADO(A))

VILSON PIRAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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Autor manifestar sobre a correspondência devolvida

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036673-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ITARARE (EXEQUENTE)

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA MICHELLE DE BARROS GUERRA (EXECUTADO)

KARINA MICHELLE DE BARROS GUERRA (EXECUTADO)

LUCIELENE TOLENTINO DE BARROS (EXECUTADO)

 

Autor manifestar sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1012188-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

CLEMES MARIA BEVILACQUA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CELSO DE JESUS NOGUEIRA (REQUERIDO)

CELSO DOMINGOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que em cumprimento ao r. 

Mandado de Notificação expedido por determinação do MM.JUIZ DE 

DIREITO DA 8ª VARA CIVEL. PROCEDI A NOTIFICAÇÃO DO SENHOR 

MARIO CELSO DE JESUS NOGUEIRA. QUE BEM CIENTE FICOU 

ASSINANDO NO AVERSO DO MANDADO QUE FOI LIDO E OFERECIDO A 

CONTRA-FÉ. Devolvo o presente mandado de para as dividas 

providencias. O REFERIDO E VERDADE E DOU FÉ. CUIABÁ/MT, 4 de 

dezembro de 2017. LEODEMAR NUNES DA CUNHA Oficial de Justiça SEDE 

DO 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019843-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTUNES COSTA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (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 10:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019957-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE RIBEIRO DE VEROSO (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 10:45, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019978-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS BARBOSA CORREA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020115-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MINZON (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 11:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021862-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA KELLY VERAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 11:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031128-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROCHA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITO ANTONIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENEDITO ANTONIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031128-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITO 

ANTONIO GUIMARAES REQUERIDO: LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES W 

Vistos. Trata-se de Ação de Interdição, ajuizada por Benedito Antônio 

Guimarães em face de Luiz Vicente Vaz Guimarães. Compulsando os 

autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido 

endereçada ao Juízo competente (Vara Especializada em Família e 

Sucessões), a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª 

Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta 

Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030990-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA MATA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (REQUERENTE)

LINO MASSAYUKI ITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030990-21.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA REQUERIDO: 
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DANIELLA DO NASCIMENTO M Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta 

precatória protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos 

no art. 260 do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada 

de documentos essenciais ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não 

veio instruída com cópia do instrumento do mandato conferido ao 

advogado (inciso II[1] do art. 260 do CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora para que traga aos autos cópia da procuração outorgada ao seu 

patrono no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por 

mais de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem 

o devido cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de 

Processo Civil). Ademais, verifica-se dos autos da presente carta 

precatória que a parte interessada não recolheu o valor referente à 

diligencia da missiva neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a 

fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente a diligência, 

o que deverá ser efetivado em quantidade correspondente ao total de 

endereços nos quais deverão ser executados os atos, sob pena de 

cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 19 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009050-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009050-34.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: WILSON 

PEREIRA DE CARVALHO EXECUTADO: EDVALDO MOREIRA W Vistos. 

Considerando a extinção dos Embargos à Execução opostos, INTIME-SE a 

parte exequente, via advogado, requerer o que entender de direito, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Uma vez decorrido o 

prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte exequente 

pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III e 

§ 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016451-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

AGNELLO BRUM FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PEDROSO DE BARROS (EXECUTADO)

BRUNO MARTINS SORNA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016451-84.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: AGNELLO 

BRUM FILHO EXECUTADO: PAULO SERGIO PEDROSO DE BARROS I 

Vistos. Ante o teor da matrícula constante no id nº 15261441, DEFIRO o 

pedido de id nº 8835969, com fundamento no inciso V do art. 835 do CPC, 

pelo que determino que se LAVRE TERMO DE PENHORA do imóvel 

matriculado sob o número 94.503 do 5º Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Cuiabá/MT, de propriedade do Executado Paulo Sérgio Pedro 

de Barros. Anoto que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor 

providenciar o registro imobiliário da penhora, comprovando a averbação 

com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. 

Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do 

termo de penhora. Sem prejuízo do disposto supra, INTIME-SE o 

executado, via advogado, acerca da penhora realizada, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem eventual manifestação (art. 525, 

§11 ou 917, §1º, ambos do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010248-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA MARIA FARIAS DE ABREU (EXEQUENTE)

SILVIO PERUSSOLO (EXEQUENTE)

RUBIA VIEGAS APOLINARIO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDON BRASIL VIEGAS OAB - 868.559.131-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (EXECUTADO)

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010248-09.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SILVIO 

PERUSSOLO, ANNA MARIA FARIAS DE ABREU PROCURADOR: RONDON 

BRASIL VIEGAS EXECUTADO: JOSE CHARBEL MALOUF, VERONICA 

FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF W Vistos. INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se sobre as petições acostadas nos Ids. nº 

10672525 e 10718952, no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentada a 

manifestação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019958-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY LEITE DE LIMA (ADVOGADO(A))

THAGLIONE LAURA DE FRANCA (RÉU)

EDILENE GONCALINE FRANCA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019958-87.2016.8.11.0041 AUTOR(A): FERNANDO 

HENRIQUE MORALES PERRONI RÉU: THAGLIONE LAURA DE FRANCA, 

EDILENE GONCALINE FRANCA W Vistos. DEFIRO o pedido de busca de 

endereço da requerida Thaglione Laura de Franca, pelo que DETERMINO 

sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço atualizado da parte 

demandada. Obtido endereço diverso do que consta dos autos, 

EXPEÇA-SE o necessário para promover a citação, com as advertências 

legais. Frustradas as diligências, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito para prosseguimento do feito. Sem prejuízo do disposto supra, 

INTIME-SE o requerente para manifestar-se sobre os embargos monitórios 

apresentados no Id .nº 6710286. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 19 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001887-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA 

(REQUERENTE)

MARCELA LEÃO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001887-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SANY 

IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA REQUERIDO: 

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME 

M Vistos. Defiro o pedido de Id. 14249109 – pag. 1/2 Expeça-se mandado 
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de penhora e avaliação de bens pertencentes a executada, a ser 

cumprida por Oficial de Justiça no endereço desta. Efetivada a penhora de 

bens moveis, deverá ser nomeada a exequente como fiel depositária. Não 

há falar-se em arresto, eis que a executada já foi citada. Portanto, a 

penhora deverá ser efetivada estando ou não a executada presente, 

intimando-a, posteriormente, do ato por meio de seu procurador. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 19 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029728-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER DE OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1029728-70.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA EXECUTADO: MULLER DE OLIVEIRA PEREIRA W 

Vistos. DEFIRO os pedidos constantes na petição de Id. nº 15172792, pelo 

que determino que se proceda com as alterações necessárias junto ao 

Sistema PJE. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029726-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DHEMERSON EWERTON LEITE SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1029726-03.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA EXECUTADO: DHEMERSON EWERTON LEITE SANTOS 

W Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023313-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ROBERTA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023313-08.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SOCIEDADE 

EDUCACIONAL PARANA LTDA EXECUTADO: TATIANA ROBERTA 

SOARES W Vistos. INTIME-SE a parte exequente, via advogado, requerer 

o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, 

INTIME-SE a parte exequente pessoalmente, via correios, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001877-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))

JEANINE CARNEIRO REZENDE (EMBARGANTE)

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA (EMBARGADO)

COMPASSO - SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

- EIRELI - ME (EMBARGADO)

JOAO LUIZ SPOLADOR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001877-56.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: JEANINE 

CARNEIRO REZENDE EMBARGADO: COMPASSO - SERVICOS E 

LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME, JOAO LUIZ 

SPOLADOR, WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA W Vistos. Trata-se de 

Embargos de Terceiro movido por Jeanine Carneiro Rezende em desfavor 

de Compasso Serviços de Terraplanagem e Construção Eireli-ME, João 

Luiz Spolador e Washington Siqueira Barbosa. O feito foi distribuído por 

dependência à execução de título extrajudicial nº 1019538- 

82.2016.8.11.0041, porém, ainda não houve o apensamento. Referida 

execução, tem como exequente a ora embargada Compasso Serviços e, 

como executados, João Luiz Spolador e Washington Siqueira, também 

embargados. Citados, os embargados João Luiz Spolador (Id. nº 6146937) 

e Compasso Serviços de Terraplanagem (Id. nº 11641140) deixaram 

transcorrer o prazo para apresentação da contestação. A citação do 

embargado Washington Siqueira restou infrutífera, conforme AR Id nº 

6855857. Assim sendo, INTIME-SE o embargante para se manifestar sobre 

a não localização do embargado Washington Siqueira Barbosa, no prazo 

de 15 (quinze) dias. No mais, PROCEDA-SE a Secretaria da Vara com a 

associação destes autos aos da ação principal nº 1019538 - 

82.2016.8.11.0041. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de Setembro de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019538-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

COMPASSO - SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
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- EIRELI - ME (EXEQUENTE)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

JOAO LUIZ SPOLADOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019538-82.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: COMPASSO 

- SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME 

EXECUTADO: WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA, JOAO LUIZ 

SPOLADOR W Vistos. Considerando o resultado infrutífero da missiva, 

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, requerer o que entender de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Em igual prazo, 

deverá a empresa exequente apresentar cálculo atualizado do débito, 

visando a apreciação dos pedidos constantes no Id. nº 9039592. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006503-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EDNA DIAS DA LUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (EXECUTADO)

PREFEITURA DE CUIABA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006503-21.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: EDNA DIAS 

DA LUZ EXECUTADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - 

SANECAP, PREFEITURA DE CUIABA I Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Executivo ajuizada por Edna Dias da Luz em desfavor 

de SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital e Município de 

Cuiabá. Diante do pedido formulado pela parte exequente (Id nº 5039597), 

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, com base no 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 

arte 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, 20 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031213-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS CORREA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031213-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

CARLOS CORREA DA SILVA JUNIOR V Vistos. Trata-se de Alvará Judicial 

requerido por João Carlos Correa da Silva Junior. Compulsando os autos, 

verifiquei que, a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 

8ª Vara Cível. Desta feita, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033741-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

JIUVANYA ANDRETY DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1033741-15.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 20 de 

setembro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022058-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 09:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030658-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

THIAGO PARREIRAS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030658-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: THIAGO 

PARREIRAS MARTINS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo 

do requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 
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os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 
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seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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. 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, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014. [3] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 18.09.2018, às 14:16. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1030681-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (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: 1004663-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: 1005721-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 904171 Nr: 32960-15.2014.811.0041

 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: ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NEVIO LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192, ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - OAB:10192, MANOEL 

RIBEIRO FILHO - OAB:1143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCELO DE SOUSA 

TRINDADE - OAB:7169/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na presente ação, o que 

faço para, confirmando a liminar deferida:i)Declarar nula a adjudicação de 

80 ha (oitenta hectares) da Matrícula nº 2.767 e de 174,93 ha (cento e 

setenta e quatro hectares e noventa e três ares) da Matrícula nº 3.063, 

ambas do Cartório de 1º Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos de São José do Rio Claro/MT, efetivada em favor do 

requerido João Névio Lorenzoni, consoante se afere do Auto de 

Adjudicação acostado à fl. 880 da Ação de Execução nº 

2245-54.1995.811.0041, Código 30131;ii)Declarar o direito de preferência 

dos autores da presente ação na adjudicação dos referidos imóveis, a ser 

assegurado na supracitada ação de execução, mediante expedição da 

necessária carta de adjudicação, após devidamente resguardado o direito 

dos credores de penhoras averbadas anteriormente à proprositura da 

presente demanda;iii)Determinar a restituição à parte autora do valor de R$ 

19.773,20 (dezenove mil, setecentos e setenta e três reais e vinte 

centavos), com os respectivos acréscimos de rendimento, relativo ao 

depósito de fl. 36 deste autos.Condeno parte requerida no pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 
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do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia da 

presente sentença aos autos principais.Por fim, OFICIE-SE a Conta Única, 

solicitando que o valor depositado à fl. 35 do presente feito seja vinculado 

aos autos da Ação de Execução nº 2245-54.1995.811.0041, Código 

30131, visando posterior levantamento pela parte credora, como forma de 

extinção parcial do débito exequendo.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, 22 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1126109 Nr: 21364-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO FEDERAIS, 

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

OAB:18.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:OAB/MT 9700

 PROCESSO n.º: 21364-63.2016.811.0041 CÓDIGO:1126109

Vistos.

Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1161011 Nr: 36351-07.2016.811.0041

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS DE 

MATO GROSSO, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

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

TRABALHO MÉDICO LTDA, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

OAB:18.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT, IZABEL CRISTINA CARESSATO 

GATTASS - OAB:9700/O

 PROCESSO n.º: 36351-07.2016.811.0041 CÓDIGO:1161011

Vistos.

Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 793040 Nr: 47125-38.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO MASTER CENTER

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE BONAMIGO - 

OAB:15114, CAMILA ARAÚJO BRAZ DE PROENÇA - OAB:12.182/MT, 

FÁBIO SILVA TEODORO BORGES - OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE 

OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 Às fls. 278/280 a parte requerida aduz que ficou impossibilitada de ter 

acesso aos autos após a intimação para atender a determinação de fls. 

277, pedindo, assim, a devolução do prazo para praticar o ato.

Contudo, conforme se verifca dos andamentos do sistema processual, 

após a devolução dos autos em cartório pelo procurador da parte autora, 

o procurador da parte requerida obteve carga do feito em 28.06.2018, e 

somente o devolveu em 23.07.2018, sem indicar provas pretendidas.

Tal conduta torna preclusa a oportunização requerida às fls. 278/280, bem 

como configura, tacitamente, que não deseja mais provas a produzir, pois 

permancendo por quase um mês com os autos em carga, nada indicou.

 Assim, indefiro o pedido de fls. 278/280 e declaro encerrada a fase 

instrutória.

Ademais, compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto 

para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1084095 Nr: 3464-67.2016.811.0041

 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: ALINE FELIPE ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:14379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTINS DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/RJ-18.937, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT, 

roberta menzato - OAB:281.173

 Intimo as partes para ciência de que os trabalhos periciais terão início dia 

22.10.2018, às 14:30h, no imóvel sito na Av. Juliano Costa Marques, nº 

877, Ap. 1602, Bloco 03, ao encargo da Real Brasil Consultoria, nos 

termos da petição de fls. 369/370.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 842063 Nr: 46188-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.CONDENO a parte 

autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que 

fixo de forma equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

13 de Setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 369459 Nr: 6679-95.2009.811.0041

 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: SADI VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, Cicero Augusto Milan - OAB:8621-E, LUCIO MAURO 

DANTAS - OAB:13712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO ASSIS MACEDO - OAB:3541, INALDO XAVIER DE 

SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, 

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14232, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - 

OAB:9259, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Intimo a parte autora para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao 

recurso de apelaçãode fls. 275/286.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 247198 Nr: 14998-57.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELFINO & CIA LTDA ME, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE DURANTES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MAIA BUENO DA SILVA - 

OAB:8936, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JULIANA CALLEJAS - 

OAB:9.165/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO , 

OAB/MT nº 23748 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1082557 Nr: 2732-86.2016.811.0041

 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: SINDICATO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - SINDEP/MT, CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES 

DE QUEIROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN 

ARAUJO - OAB:7.946 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 939812 Nr: 54519-28.2014.811.0041

 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: JORGE DOS SANTOS COSTA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AURÉLIO DO CARMO 

FERREIRA - OAB:MT/15.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório, ajuizado por Jorge 

dos Santos Costa em desfavor de Bradesco Auto RE Cia de Seguro 

Obrigatório, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 132/137), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 138).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1107356 Nr: 13547-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HELIO OLIVEIRA FRANCISCO

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

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

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ajuizado por Jose Helio 

Oliveira Francisco em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros, todos 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 211/216), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 218).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 383011 Nr: 18387-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE SKURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, CAROLINA MELLO HORVATICH - OAB:10.219 

mt, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE 

MELO LUFT - OAB:11679, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 

OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, 

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, WILSON MOLINA 

PORTO - OAB:12.790-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/MT, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS - OAB:144819, 

JOSELAINE MAURA DE SOUZA FIGUEIREDO - OAB:140522, KENDRA DE 

ANDRADE GOMES BARRETO - OAB:148536/RJ, MARCELO DAVOLI 

LOPES - OAB:143370/SP, Maristella de Farias melo Santos - 

OAB:135132/RJ, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155834

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 231).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120979 Nr: 19225-41.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DE FRANÇA COSTA

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

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

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 123).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 795988 Nr: 2330-10.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA ALVES DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EMÍLIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - 

OAB:25524/O

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

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, ajuizado por Josefina Alves da Cunha em desfavor de 

Banco Bradescard S/A, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 104/107 e 115/119), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (fl. 113/114).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1027841 Nr: 35737-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL APARECIDO LEMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7585

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ajuizado por Leonel 

Aparecido Lemes em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros, todos 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 118/121), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 123).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076741 Nr: 58433-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO SAMUDIO FONTES

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

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.
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Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 126).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 762097 Nr: 14604-40.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILLO CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO LUIZ VIEIRA COCATE, CLINICA GENUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CORREA - OAB:16.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:15.791/MT, ROBERTO NODA KIHARA FILHO - 

OAB:10.816-B, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 Certifico e dou fé que a petição protocolada pela parte requerente via PEA 

em 03.07.2018 com ID 1315024 encontra-se em branco e sem qualquer 

anexo, assim, INTIMO o patrono da parte autora para que efetue novo 

protocolo de petição e documentos que deveriam acompanhar a referida 

petição eletrônica.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 309739 Nr: 17564-42.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO MATOGROSSENSE DE GERENTES DE 

CIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).ALEX ARFUX JUNIOR , OAB/MT nº 6843 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 900136 Nr: 29928-02.2014.811.0041

 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: EDMUNDO JUSTINO ALVES

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

SEGURO S/A

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

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

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo as partes de que foi designada a data para realização 

do exame pericial com Dr. Flávio Ribeiro Mello, para o dia 30 de setembro 

de 2018 às 08:30 horas no endereço: Avenida das Flores, n° 843, sala 11, 

1º andar, Bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias).Reitero que a omissão ensejará na 

preclusão da faculdade de produzir a prova.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 16508 Nr: 1551-75.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV PANTANAL LTDA, BIMETAL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA, ENGEVIX ENG. CONST. 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-B/MT, 

Otavio Fernando de Oliveira - OAB:225031/SP

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).LEONARDO DA SILVA CRUZ , OAB/MT nº 

6660 , 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.: 778187 Nr: 31582-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AMANCIO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, NELSON COUTINHO, MARCIO SERGIO 

DA SILVA, VANESSA C. TANAKA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575 MT

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

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Autor efetuar depósito de diligências ou oferecer os meios ao oficial de 

justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 806256 Nr: 12729-98.2013.811.0041

 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: ROSA LILIAN ARRUDA EVANGELISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMACLIN LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA 

E ANÁLISES CLÍNICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, 

para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização, a título de 

dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da autora, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do 

STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ ).Consequentemente, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do 85, § 2º, do Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá, 11 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167087 Nr: 38844-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APICE CELULARES LTDA - ME, LEONARDO 

MOUTINHO DE CARVALHO, MARCELO WILLIAM DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA , 

OAB/MT nº 24578 , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765767 Nr: 18478-33.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINEIA DE ARRUDA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).WERUSKA FONTES MAGALHÃES , OAB/MT 

nº 10250 , 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.: 1139675 Nr: 27233-07.2016.811.0041

 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: ROBERTO REIS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Alvará eletrônico n° 434100-7/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 776600 Nr: 29928-70.2012.811.0041

 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: ALFREDO ALMERINDO MONTEIRO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINE CASSIO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA MARTINS - 

OAB:21836/O

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

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimo a Parte Exequente, via advogado, para que no prazo de 15 dias 

apresente planilha de débitos atualizada, inclusive com aplicação de 

correção monetária e juros legais. Nada mais.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1051757 Nr: 47304-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FANTI PEREIRA JUNIOR

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Alvará Eletrônico n° 433960-6/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1153733 Nr: 33351-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVSM, JOARI MARQUES DE ABREU

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Alvará Eletrônico n° 434310-7/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1155194 Nr: 33997-09.2016.811.0041

 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: PAMELA CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE NOVA 

MUTUM - SICREDI MUTUM

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

OAB:16014/0

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

OAB:19.077-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 9082 Nr: 10221-39.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONILHA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DA SILVA ZARATE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, RODRIGO LANZI DE M. BORGES - OAB:6.626B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o elevado transcurso de tempo desde a última atualização 

do débito exequendo (fls. 115/122), INTIME-SE a parte exequente, via 

advogado, para apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 

(quinze) dias, com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 

798, inciso I, alínea “b”, CPC ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

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 
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suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004612-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDER FRANKI AIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004612-28.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDER 

FRANKI AIRES DOS SANTOS V Vistos. Trata-se de Ação de Retificação 

de Registro Civil ajuizada por Eder Franki Aires dos Santos. Narra a inicial: 

"O Requerente Eder Franki Aires dos Santos pretende incluir o sobrenome 

paterno “Tataira”, para passar a constar Eder Franki Aires Tataira dos 

Santos em seu registro civil de nascimento e demais documentos 

pessoais. Conforme documentação anexa, o nome completo do genitor do 

requerente é Eder Franki Aires Tataira (Id. nº 11932483), e de seus irmãos 

são Lucas Aires Tataira dos Santos (Id. º 11932469) e Jhonatan Aires 

Tataira dos Santos (Id nº 11932535). Logo, resta evidente que houve um 

equivoco ou omissão por parte dos pais do requerente ou do Tabelião, 

tendo em vista que, na época de seu nascimento, o Autor Eder Franki 

Aires dos Santos não foi registrado com o aludido sobrenome paterno 

“Tataira”, sendo que apenas os seus irmãos foram registrados 

corretamente, motivo pelo qual lhe causa profundo sentimento de exclusão 

e constrangimento. Desta forma, o requerente, agora maior de idade, 

pretende ter incluído tal sobrenome em seu registro civil, considerando que 

possui grande apreço e afinidade por este patronímico". Com vista dos 

autos, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo 

acolhimento do pedido (Id nº 12225758). Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. DECIDO. Ab initio, para fins de aplicação do art. 

12, § 2º, inciso IX, do Código de Processo Civil, reconheço a urgência no 

julgamento da presente causa, eis que versa sobre direito à identidade 

pessoal do ser humano (direito da personalidade), não podendo aguardar 

indefinidamente a sua solução, sob pena de malferir direito fundamental 

consagrado pela Magna Carta de 1988. Pois bem. É cediço que os 

registros civis são disciplinados pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, que trata do procedimento judicial para as retificações, 

restaurações e suprimentos dos assentamentos no Registro Civil, donde 

se conclui que as certidões referentes aos registros das pessoas gozam 

de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, podem ser 

desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em contrário. A 

respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, na obra 

Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 

presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 

aos autos, este Juízo está convencido da procedência da ação. Diante do 

exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fundamento no art. 109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, determinando a retificação no assento de 

registro civil do autor, no sentido de incluir o sobrenome paterno para 

constar como “EDER FRANKI AIRES TATAIRA DOS SANTOS”. EXPEÇA-SE 

o respectivo mandado de retificação ao Cartório de Registro Civil 

competente, com as formalidades legais. Sem custas e honorários. 

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, 19 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1036029-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036029-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELDO 

RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO V Vistos. Trata-se de Ação de Retificação de Registro 

Civil ajuizada por Eldo Ribeiro da Silva. Narra a inicial: "O requerente 

casou-se em 1994, e na certidão de casamento, o nome de sua genitora 

constou de forma equivocada, conforme verifica-se no movimento Id. nº 

10899715, constando como “Aidê Silva Fernandes”, quando o correto 

seria “Aidil Silva Fernandes”. Apenas tomou conhecimento quando 

recentemente necessitou tirar segunda via de seus documentos, para a 

vida civil. E ao levar a certidão de casamento, foi encontrado o erro, não 

podendo o autor tirar a segunda via de seus documentos, estando hoje 

sem habilitação e qualquer outro documento, pois estão muito antigos. Por 

não ter estudos, e não ter se preocupado se este fato seria prejudicial em 

seu futuro, o mesmo não buscou retificar o nome de sua genitora na 

certidão, ate porque não havia notado. Nesta ordem para que o autor retire 

novamente seus documentos se faz necessário à retificação do nome de 

sua genitora, pois conforme demonstrado na certidão de seu casamento 

foi escrito errado, trazendo hoje sérios prejuízos para o autor". Com vista 

dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo 

acolhimento do pedido (Id nº 12337777). Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. DECIDO. Ab initio, para fins de aplicação do art. 

12, § 2º, inciso IX, do Código de Processo Civil, reconheço a urgência no 

julgamento da presente causa, eis que versa sobre direito à identidade 

pessoal do ser humano (direito da personalidade), não podendo aguardar 

indefinidamente a sua solução, sob pena de malferir direito fundamental 

consagrado pela Magna Carta de 1988. Pois bem. É cediço que os 

registros civis são disciplinados pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, que trata do procedimento judicial para as retificações, 

restaurações e suprimentos dos assentamentos no Registro Civil, donde 

se conclui que as certidões referentes aos registros das pessoas gozam 

de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, podem ser 

desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em contrário. A 

respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, na obra 

Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 

presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 

aos autos, este Juízo está convencido da procedência dos pedidos. No 

que tange o pedido de expedição de ofício para o fim de requisitar a 

segunda via de documentos pessoais, o mesmo foge ao objeto da 

pretensão versada nos autos, qual seja, retificação civil. Ademais disso, 

tal providência deve ser adotada pelo interessado no âmbito extrajudicial. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

retificar o assento de casamento do autor, com fundamento no art. 109 da 

Lei n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, no 

sentido de alterar o nome de sua genitora para constar como “Aidil Silva 

Fernandes”. EXPEÇA-SE o respectivo mandado de retificação ao Cartório 

de Registro Civil competente, com as formalidades legais. Sem custas e 
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honorários. 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, 19 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1010303-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADVENTINO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010303-23.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ADVENTINO NUNES V Vistos. Trata-se de Ação de Retificação de 

Registro Civil ajuizada por Adventino Nunes. Narra a inicial: "A primeira via 

da certidão de nascimento do autor consta seu nome com a grafia correta 

“Adventino”, de modo que todos os seus documentos foram redigidos 

deste modo (Id. nº 12784194 e Id. nº 12784212). Ocorre que, no ano de 

2016 veio a se casar, e para a sua surpresa a certidão de casamento 

matrícula: 0637500155 2016 2 00209 073 0061202 67 foi emitida com a 

grafia incorreta “Advertino”, diferente de todos seus documentos (Id. nº 

12784212). Porém, ao procurar o cartório onde fora redigida a certidão de 

casamento para a correção do nome, o tabelião alegou que o nome está 

de acordo com o nome registrado no livro de registro do Cartório Oficial de 

Registro Civil, hoje denominado Cartório do 2º Ofício de Várzea 

Grande-MT, onde fora registrado pelo declarante, seu genitor. Assim 

sendo, considerando que o requerente sempre utilizou a grafia de seu 

nome como “Adventino”, requer que seja retificado no livro de registro nº 

31, folha 131, termo nº 27.532 Cartório Oficial do Registro Civil, hoje 

denominado Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande termo da Comarca da 

Capital do Estado de Mato Grosso, na Forma da Lei". Com vista dos autos, 

o representante do Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento do 

pedido (Id nº 13062185). Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. 

DECIDO. Ab initio, para fins de aplicação do art. 12, § 2º, inciso IX, do 

Código de Processo Civil, reconheço a urgência no julgamento da presente 

causa, eis que versa sobre direito à identidade pessoal do ser humano 

(direito da personalidade), não podendo aguardar indefinidamente a sua 

solução, sob pena de malferir direito fundamental consagrado pela Magna 

Carta de 1988. Pois bem. É cediço que os registros civis são disciplinados 

pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que trata do procedimento 

judicial para as retificações, restaurações e suprimentos dos 

assentamentos no Registro Civil, donde se conclui que as certidões 

referentes aos registros das pessoas gozam de presunção juris tantum 

de veracidade, ou seja, podem ser desconstituídas diante da prova cabal 

e irrefutável em contrário. A respeito do tema, eis a lição de Fabrício 

Zamprogna Matiello, na obra Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, 

pág.29, litteris: "As certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do 

estado, guardando presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, 

portanto, somente sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." 

Nesse contexto, após analisar os fatos que circundam a pretensão e as 

provas carreadas aos autos, este Juízo está convencido da procedência 

dos pedidos. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fundamento no art. 109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, determinando a retificação no assento de 

nascimento e casamento do autor, no sentido de alterar seu nome para 

constar como “Adventino”. EXPEÇA-SE o respectivo mandado de 

retificação ao Cartório de Registro Civil competente, com as formalidades 

legais. Sem custas e honorários. 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, 19 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002318-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON GONCALVES DE ALCANTARA (EXEQUENTE)

MIRIAM DA COSTA LIMA MENESES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MONTANUCI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002318-03.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

HAMILTON GONCALVES DE ALCANTARA EXECUTADO: CLAUDEMIR 

MONTANUCI IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos a parte autora para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cuiabá - MT, 19 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: 1024140-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO Considerando a devolução da carta precatória, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para distribuir a missiva via 

PJE, no prazo de 05

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028760-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA (ADVOGADO(A))

ECLAIR PERES DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGIDA FRANCISCA DA MOTA NETA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028760-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ECLAIR PERES DOS REIS RÉU: BRIGIDA FRANCISCA DA MOTA NETA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Evicção c/c Perdas e Danos, Lucros 

Cessantes e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por ECLAIR PERES DOS REIS em desfavor de BRIGIDA 

FRANCISCA MOTA NETA. O autor narra que necessitava adquirir uma 

máquina fresadora para iniciar seu empreendimento de manufatura de 

peças e soldas, sendo assim na data de 29 de Setembro de 2017, adquiriu 

da requerida Máquina Fresadora ZEMA FULL 300 (cor verde), momento no 

qual foi apresentada e entregue a sua respectiva nota fiscal de 

transporte. Aduz que o valor despendido com a compra da referida 

máquina foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Explana que no dia 

06/11/2017 foi surpreendido com a chegada de um Oficial de Justiça na 

sede de seu pequeno empreendimento, qual estava ali para cumprir as 

ordens constantes em mandado judicial originado do processo nº 

1007661-34.2017.8.11.0002, o qual trâmita perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Varzea Grande. Sustenta que conforme lido e cumprido pelo 

ilustre Meirinho, a ordem constante no mandado era a de busca e 

apreensão de uma máquina FRESADORA ZEMA FULL, cuja restituição 

deveria ser feita a empresa M.F da Silva ME. Salienta que em busca de 

informações acerca de tal situação, ao acessar os autos que originaram a 

busca e apreensão da máquina, descobriu que o bem foi alvo da busca e 

apreensão em virtude do mesmo pertencer ao patrimônio objeto de partilha 

divorcial entre a requerida e seu ex-marido, o qual é sócio da empresa M.F 

da Silva ME, partilha a qual tramita na 1ª Vara Especcializada em Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta comarca, sob o nº 

34488-76.2017.811.0042 – código 495246. Elucida que não tinha 

conhecimento de que a máquina adquirida pertencia a patrimônio de 

partilha de ex-nubentes, até ocorrida a tradição do bem. Pugna, em sede 

de antecipação de tutela pelo bloqueio do valor correspondente ao valor 

da presente causa no rosto dos autos do processo de nº 

34488-76.2017.811.0042 – código 495246 em trâmite perante a 1ª Vara 

Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da 

Comarca de Cuiabá-MT, na respectiva partilha de divórcio, e, 

alternativamente a expedição de ofício ao juízo da referida Vara, 
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informando acerca da presente ação. É o Relatório. Decido. Acerca do 

instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

relação ao tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. Analisando detidamente os autos, em sede de 

cognição sumária se verifica que a probabilidade de direito resta 

caracterizada, uma vez que o autor colacionou aos autos Autorização 

assinada pela requerida (ID 15089534) onde a mesma confirma a venda 

da máquina, bem como autoriza a entrega do bem ao autor. Ademais o 

demandante colacionou aos autos Comprovante de Operação Bancária ( 

ID 15089391) no qual se observa transferência do valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) em favor de conta em nome da demandada. Ainda no que 

tange ao fumus boni iuris foi trazido aos autos cópia do Mandado de 

Busca e Apreensão da máquina objeto do feito (ID 15089618). O perigo de 

dano torna-se visível uma vez que o bem adquirido se trata de objeto de 

partilha entre a requerida e seu ex-cônjuge. Ademais, vale dizer que não 

há perigo da irreversibilidade dos efeitos da concessão da medida 

antecipatória. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Com 

essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO a antecipação da tutela, para DETERMINAR o bloqueio/reserva no 

rosto dos autos de nº 34488-76.2017.811.0042 – código 495246 em 

trâmite perante a 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT. do valor despendido pelo autor 

para aquisição da máquina Fresadora ZEMA FULL 300. Referido 

BLOQUEIO/RESERVA deverá ser feito na cota parte pertence a requerida 

na repectiva partilha de divórcio. Com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 

468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas 

processuais em até seis prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa 

do seu procurador para, no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela 

custas processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês 

a mês, até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária. Fica a parte 

autora ADVERTIDA que o não cumprimento da ordem implicará no 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

06/11/2018, às 09h30min horas, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019654-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO CARMELITO DUQUE (ADVOGADO(A))

ALTINO CARMELITO DUQUE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY ALVES ANTUNES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019654-54.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ALTINO 

CARMELITO DUQUE EXECUTADO: WESLEY ALVES ANTUNES 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte AUTORA, 

por seu advogado, para se manifestar sobre o mandado devolvido juntado 

aos autos, no prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito sob 

pena de extinção dos autos. Cuiabá - MT, 20 de setembro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015826-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

WELLINGTON MORAES CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ CERTIFICO QUE EXPEDI O 

ALVARÁ ELETRÔNICO N.º 436254-3 /2018. CUIABÁ - MT, 19 de setembro 

de 2018. JULIENE ALINI ROCHA SILVA BEZERRA GESTORA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021610-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP 

(AUTOR(A))

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G D DE OLIVEIRA GOMES RESTAURANTE EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021610-08.2017.8.11.0041 AUTOR(A): J. 

MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP RÉU: G D DE 

OLIVEIRA GOMES RESTAURANTE EIRELI - ME IMPULSIONAMENTO 

Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo. Cuiabá - 

MT, 20 de setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033495-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. C. DE ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033495-19.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SUL 

AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EXECUTADO: N. S. C. DE 

ANDRADE - ME IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Cuiabá - MT, 20 de 

setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019177-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELUFI-TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019177-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EXECUTADO: 
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BELUFI-TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA IMPULSIONAMENTO Intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo. Cuiabá - MT, 20 de 

setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1014369-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS (ADVOGADO(A))

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USINAS ITAMARATI S/A (RÉU)

CAMILA AZAMBUJA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014369-46.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PACE 

PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA RÉU: USINAS 

ITAMARATI S/A IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - 

MT, 20 de setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033878-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

UENDES CANDIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033878-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

UENDES CANDIDO FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT, 20 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: 1003393-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

NILDO AUGUSTO UMLAUF (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003393-77.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NILDO 

AUGUSTO UMLAUF RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, 

informando se concorda com os valores pagos, bem como indicando os 

dados bancários completos para expedição de alvará. Cuiabá - MT, 20 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1013880-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS FERNANDO BIANCHIN (ADVOGADO(A))

WILSON FERNANDES DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

WISSEM KHALIL (EMBARGADO)

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (EMBARGADO)

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

DENIS FERNANDO DA SILVA (EMBARGADO)

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013880-09.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: 

WILSON FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: WISSEM KHALIL, DENIS 

FERNANDO DA SILVA, CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA, CONSTRUTORA 

PALEARE LTDA IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 20 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022812-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (EXEQUENTE)

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

AMIR SAUL AMIDEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022812-54.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

AGUILERA AUTOPECAS LTDA EXECUTADO: EDIVALDO PEDRO DA SILVA 

IMPULSIONAMENTO Intimação da parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

processo. Cuiabá - MT, 20 de setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213993 Nr: 23105-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÍSA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA DIPLOMATA, TR 

CONSTRUÇÕES LTDA, PAULO CESAR FAVERO MOI, TELMA REGINA 

RIBEIRO DONATONI, CID IMÓVEIS LTDA, JOÃO BATISTA BEZERRA ITO, 

VALQUIRIA PEDROSO MOI

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

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - OAB:10780-B/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo fls. 1368/1369,bem como a petição Gerson 

F.Pereira administrador/contador, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1136154 Nr: 25650-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEREIRA DA SILVA MATOS, GFB IMOBILIÁRIA 
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LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE YURI EULALIO SABA, FREDSON 

CORREIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Em face do relatado, verifica-se que o caso posto se mostra de forma 

singela e sem maior complexidade, uma vez que os valores dos aluguéis 

foram, em tese, consignados nos autos e o débito de IPTU parcelado pelo 

requerido.Desse modo, a controvérsia cinge-se a quantia devida perante a 

Sanecap, indicada às fls. 125, e não perante às Águas Cuiabá, como 

induz os requeridos.Posto isso, diante dos valores incontroversos 

consignados nos autos pelos requeridos a título de adimplemento da 

prestações locatícias, DETERMINO a expedição de alvará das quantias 

depositadas em favor da autora para conta a ser indicada nos autos.Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.No mais, 

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1125108 Nr: 20956-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO HUMBERTO LUCHESI - 

OAB:76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 Certifico que PEA de protocolo 1334630, do dia 14/09/2018, arquivo 

terceiro, ficou inlegível tendo em vista que a página saiu totalmete preta. 

Desta forma impulsiono os autos para que a parte executada apresente 

novo substabelecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 778911 Nr: 32340-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETH CORREA COSTA SEGURANÇA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUROZAN CARDOSO SILVA - 

OAB:18.725 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, as duas 

ultimas declarações do imposto de renda, SEM VIOLAR OS SIGILOS 

BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto 

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 

das constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud, Renajud 

e Infojud.Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, 

querendo, oferecer impugnação.Caso as tentativas de localização de 

bens do executado tornem infrutíferas intime-se a parte exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 928161 Nr: 48318-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILZE ALVES PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU PREVIDENCIA E VIDA S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono os autos a parte requerente 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.: 766201 Nr: 18947-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO RONALDO MATTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado em razão dos 

honorários sucumbenciais às fls. 1104/1107.

Refifique a capa dos autos invertendo-se o polo da demanda.

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 PESSOALMENTE(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.

Intime-se ainda a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1012720 Nr: 28687-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA BULGARELLI MENDES

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

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Vistos etc.

Considerando que a sentença foi cassada em sede recursal face à 

necessidade da produção de prova técnica, nomeio como perito o Sr. 

JORGE CARDUS BARROS FIGUEIREDO, Engenheiro Civil, CREA MT 

1202326439, Endereço: Rua das Araras Vermelhas, nº 145, Q. 34, L. 13, 

Condomínio Belvedere, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT, Cep: 78.075-872, 

contato: (65) 9608 – 0056, e-mail: jcardus2010@hotmail.com, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC)

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III).

Apresentados os quesitos intime-se o (a) Perito (a) Judicial para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a parte autora para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, 
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a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento 

(50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e 

os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega 

do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º).

Decorrido o prazo retro, intime-se o Senhor Perito para que marque dia, 

hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que 

deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.

A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes 

da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro).

Expeça-se o necessário. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 799786 Nr: 6214-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO DA SILVA ARAÚJO, JOAO ALVES DA SILVA, 

MARLENE MORAES DE ALMEIDA, MARIA KUNIE ABIRU WAKAMIYA, 

MARIA KUNIE ABIRU WAKAMIYA, LAUREDO PIRES DA SILVA, ESPÓLIO 

DE MASSAO WAKAMIYA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.Por sua vez, em consulta ao Fórum de 

Precedentes – Recursos Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para 

opção de planos econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos 

orientou:“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, 

a plataforma será única e não estará vinculada ao tribunal.“[...]Conforme 

noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar à 

Presidente do STJ para as medidas cabíveis.O Nugep sugere que, se 

possível, os tribunais adotem medida correlata a estabelecida no STJ, 

conforme indicado no ofício anexo, ou seja, sobrestar os processos até a 

implementação da plataforma eletrônica prevista no acordo que 

possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, contudo, ser uma 

sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais recursos especiais e/ou 

agravos em recursos especiais que chegarem ao STJ serão devolvidos 

aos tribunais de origem.”.Cumpre ainda salientar que, em nova consulta 

feita em 27/04/2018 ao citado Fórum, para saber qual a medida a ser 

tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o desinteresse 

no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que “O interesse 

ou não de realizar acordo somente ocorrerá na Plataforma online.” 

Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento ao presente feito, pois, 

após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos ao Tribunal de justiça 

para permanecerem sobrestados até a criação da referida plataforma, 

onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adesão ao 

acordo homologado perante o STF.Assim, determino a suspensão do 

processo, COM BAIXA NO RELATÓRIO ESTATÍSTICO.Aguardem-se os 

autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto aos Planos 

econômicos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 361921 Nr: 31969-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA BARRETO BORGES

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

TRABALHO MÉDICO, GILMAR FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KAROLINE DORILEO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.153, GUSTAVO CANTARELLI - OAB:11964/MT

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

- OAB:10133, DANIEL FROES BATATA - OAB:11488, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, SORAYA CRISTIANE 

BEHLING - OAB:7936/MT, THAÍS REGINA RETORE - OAB:12689-B

 Vistos etc.

 Vieram os autos conclusos para análise do petitório de fls. 993/995.

Verifica-se que os honorários da fase cognitiva pertencem aos 

advogados Jackson F. Coleta Coutinho – OAB MT 9172-B, José Eduardo 

Polisel Gonçalves – OAB MT 12.009 e Emerson Chaves de Oliveira – OAB 

MT 12.291, conforme instrumento procuratório de fls. 39, enquanto os 

honorários da fase de cumprimento de sentença ao advogado Gustavo 

Cantarelli - OAB MT 11.964.

Diante do pedido dos autores, de desmembramento do alvará, DETERMINO 

a intimação dos advogados da fase cognitiva e da fase de execução, para 

que colacionem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, cópias dos 

contratos realizado com a parte exequente, no tocante aos honorários 

contratuais.

Após, retornem conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 455368 Nr: 26573-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMENEGHI E DEMENEGUI LTDA, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT, SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - 

OAB:OAB/MT 9.047

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de 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.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 456202 Nr: 27054-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.
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Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 813255 Nr: 19732-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIDE DO VALE BASTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Vistos etc.

Trata-se do processo em fase de cumprimento de sentença.

Com o retorno dos autos do E. TJ, a executada compareceu aos autos 

efetuando o cumprimento espontãneo da sentença.

A parte exequente manifestou sua discordância às fls. 630/630-verso.

É o relatório.

Decido.

A controvérsia em sede de cumprimento de sentença posta pelas partes, 

cinge-se aos lucros cessantes, sendo que a exequente pugna que os 

valores dos alugueis se deem aos níveis atuais dos imoveis daquela 

localidade, enquanto a executada requer que seja aplicada a quantia 

fixada em sentença.

Em que pese as argumentações da executada em sua impugnação e 

bastante pertinente, em razão da insurgência não ter sido levada em sede 

recursal, não cabe a este juízo monocrático negar cumprimento ao 

acórdão transitado em julgado.

O acórdão destinou os lucros cessantes a liquidação de sentença, tendo 

a parte exequente trazido a baila cotações exemplificativas de imóveis 

naquela localidade e o possível valor dos alugueis lá pedidos.

Cabe esclarecer que razão assiste a executada quanto a não incidencia 

de multa de 10%, ante a necessidade inicial de liquidação desse capítulo 

da sentença, sendo que havará incidencia apenas após liquidado e não 

efetuado o pagamento voluntário.

Posto isso, determino a instauração da fase de liquidação de sentença.

Antes de se verificar a necessidade de nomeação de expert, a fim de se 

evitar maior onerosidade da parte executada, determino a sua intimação a 

fim de que no prazo de 15 dias, apresente nos autos cotações de imóveis 

em igualdade ao do exequente, a fim de contrapor as cotações 

apresentadas, ou em caso de concordância que efetue com o depósito, 

deduzidas as quantia já depositadas nos autos sob a premissa 

equivocada de que seria R$ 250,00.

Após, intime-se a exequente para manifestação.

Caso discordância, façam os conclusos posteriormente para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 819047 Nr: 25337-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI MARCI MENDONÇA, EVERTON VANDER 

ANDRADE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE THOMMEN DE 

MORAES - OAB:, RAFAELA MARTELLI - OAB:OAB/MT 18.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALECIANE CRISTINA 

SANCHES DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 14.513, MAURO CESAR 

GONCALVES BENITES - OAB:12035

 Vistos etc.

Vincule-se o valor bloqueado via Bacenjud a este processo.

Considerando o decurso de prazo para a executada manifestar acerca do 

valor bloqueado via Bacenjud, fls. 133, determino que seja expedido alvará 

de levantamento da importância bloqueada nos autos, conforme dados 

bancários declinados às fls. 131/131-verso.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

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.

Em razão das propostas e contrapropostas apresentadas nos autos e 

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, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1100344 Nr: 10699-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

RONDON DE ANDRADE PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO, 

LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: milton alves damaceno - 

OAB:, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3620

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido de cumprimento de 

sentença.

Em que pese as alegações da parte requerida que o cartório anulou ato 

que não foram reconhecidos judicialmente, sequer colaciona qualquer 

prova do alegado, sendo que compete ao juiz Corregedor daquela 

localidade a fiscalização dos atos notariais.

No mais, a parte não demonstrou a impossibilidade de fazê-lo por meios 

próprios, devendo a atuação do Poder Judiciário se dar de forma 

supletiva, competindo a parte a apresentação de certidão ou cópia dos 

autos a quem de direito.
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Dessa forma, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício, e em nada mais 

sendo requerido, DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO com as 

baixas e formalidades de estilo, até eventual impulsionamento da parte 

interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 713369 Nr: 6545-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA CORRESPONDENCIA E SERVIÇOS 

LTDA, DECIO SOARES FILHO, ZULEIKA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, HUMBERTO ROSSETI 

PORTELA - OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA 

- OAB:5.868-A/MT, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271

 Vistos etc.

Considerando que a restrição de transferência já foi inserida via Renajud, 

intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833525 Nr: 38933-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA GUARIM TENORIO DE OLANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Aportou perante este Juízo o Ofício Circular n. 193/2018, encaminhado 

pela E. CGJ, por meio do qual da publicidade acerca da situação dos 

processos envolvendo a executada, e conforme requerimento do juízo 

destinatário da ordem de penhora exarada nos autos.

O juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, noticia que, por 

ora, não é possível responder as solicitações judiciais que versam sobre a 

disponibilidade de valores e pagamento, pois há pedido de autofalência 

formulado pela empresa executada perante o juízo do Espírito Santo (seu 

domicílio).

Diante do cenário, determino que seja colacionado aos autos o 

mencionado ofício e cópia do expediente do juízo da ACP, bem como a 

suspensão do feito, uma vez que a executada provavelmente está fada à 

falência, conforme noticiado, até a deliberação do juízo da falência acerca 

do pedido formulado, sendo que possivelmente os credores lá deverão se 

habilitar, submetendo-se ao concurso de credores.

Aguarde-se em arquivo o desfecho do pedido de autofalência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766262 Nr: 19009-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. PARDAL - DISTRIBRUIDORA DE BEBIDAS 

LUZITANA FEST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. BARCELOS FOTO E VIDEO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de Bacenjud formulado pela exequente, pelas razões já 

fundamentadas no decisório de fls. 54/55.

Mantenham-se os autos conclusos para efetivação da ordem, conforme 

requerido às fls. 120/122.

Procedida à penhora, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo 

legal.

 Caso as tentativas de localização de valores e bens da parte executada 

restem infrutíferas, INTIME-SE a parte exequente, para impulsionar o feito, 

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 715439 Nr: 9419-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.B.R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP

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

S/A - GRUPO ENERGISA, CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA OLÍVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095/MT, WILSIMARA ALMEIDA BARRETO 

CAMACHO - OAB:7061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15.402/MT, FRANCINE LAURA SECCO - OAB:15421/MT, JOÃO 

PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 Vistos etc.

Diante da sentença proferida em sede de embargos à execução, 

retifique-se a capa dos autos, excluindo-se a CEMAT.

Embora citada por edital, a executa não efetuou o pagamento do débito.

Posto isso, DEFIRO a penhora no rosto dos autos acerca de eventual 

direito da executada nos feitos n. 17436-75.2014.811.0041 em tramite 

perante a 10ª Vara Cível, bem como nos autos n. 

20005-49.2014.811.0041.

Após, intime-se a executada, verificando a exequente eventual endereço 

da executada nos autos indicados para confecção do mandado.

Do contrário, expeça-se novo edital.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 322944 Nr: 24214-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAXIAS ALVES DE ALMEIDA, MARIA DA GLORIA 

RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVALDO LEITE VIANA, SHIRLEY PEREIRA 

SINBAUBA

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

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JÚNIOR - 

OAB:3164, HUGO BARROS DUARTE - OAB:5373/MT, JOÃO BATISTA 

MENEZES - OAB:6943, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10236, LEONARDO FERREIRA DA SILVA - OAB:18.755/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CAXIAS ALVES DE 

ALMEIDA e MARIA DA GLORIA RIBEIRO DE ALMEIDA em face de 

ADIVALDO LEITE VIANA e SHIRLEY PEREIRA SINBAUBA, todos já 

devidamente qualificados.

Quanto aos valores consignados/parcelados nos autos pela segunda 

executada, expeça-se alvará de levantamento em favor dos exequentes.

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 
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autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Verifica-se ainda que o primeiro executado foi devidamente intimado às 

fls. 264, posto isso, intimem-se os exequentes.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1183316 Nr: 44911-35.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS GMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN FEGURI - OAB:16739, 

RICARDO SPINELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 Vistos etc.

Verifica-se que em tese não houve a entrega das cheves do imóvel a 

embargante.

Considerando que as partes não foram intimadas com antecedência 

mínima para audiência, encaminhem-se os autos à CEJUSC, para 

designação e posterior realização da audiência de conciliação, tendo em 

vistas que as partes não foram intimadas para audiência anteiormente 

designada.

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.: 364649 Nr: 2533-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEISE DE FÁTIMA FERREIRA

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

SEGURO S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

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.

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.: 770866 Nr: 23905-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES SOARES DE AZEVEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SUMIYOSHI 

KAWATAKE - OAB:10234/MT, MICHELLE FERNANDA FORTES - 

OAB:10159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de 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.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1263575 Nr: 25635-81.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ AVELINO DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:

 Vistos etc.

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.: 1153735 Nr: 33353-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO JUNIOR PERES DA CRUZ

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 
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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.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 813169 Nr: 19651-58.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MEIRE PINTO, MARCELO CLÓVIS 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, defiro o pedido de arresto on line via Bacenjud e Renajud 

em contas e veículos das executadas, no valor de R$ 11.435,77.Em sendo 

positiva ou negativa, intime-se o credor para se manifestar no prazo legal, 

bem como para proceder com a devida angularização 

processual.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 135738 Nr: 20669-66.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BABY HOUSE COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E 

UTILIDADES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA LIMA DERKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro que seja renovada a ordem de bloqueio via Bacenjud, Renajud e 

Infojud, a fim de se verificar a existência de outros bens pertencentes ao 

executado, pelas mesmas razões fundamentadas no decisório de fls. 

88/90, conforme requerido pela exequente às fls. 141/142-verso.

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.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1033652 Nr: 38429-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRLAN LEITE DE FRANÇA

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS - OAB:135132, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5871

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de 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.

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.: 1063060 Nr: 52381-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO FOUGAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, FABIANE GOMES - OAB:30.485, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:13721/GO, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

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.: 797814 Nr: 4196-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO CAZZO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Vistos etc.

Às fls. 260/261, 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 quanto aos danos morais efetivado 

entre as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de 

Processo Civil, e, determino o regular prosseguimento do feito quanto aos 

liquidação determinada às fls. 256.

Intimem-se as partes, e na sequência o expert.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 359961 Nr: 29955-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI PIRES DE CAMARGO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI - 

OAB:23171O, WILLIAN POSCA PIVOTTO - OAB:18.634/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de 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.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 434818 Nr: 13727-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIRSON ALEXANDRE ARRUDA E SILVA

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

OAB:9.237/MT, CAROLINE PEREIRA MALTA - OAB:19066/E, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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.

Oficie-se a empregadora do executado a fim de que informe nos autos os 

valores recebidos a título salarial pelo executado.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1106314 Nr: 13076-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA CELIA DE OLIVEIRA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ISMAEL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, 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$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo 

índice INPC e acrescidos de juros de mora desde a data de vencimento de 

cada documento de fls. 17, uma vez que se trata de quantia liquida e 

certa. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.P.R.I.Com o 

trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse na execução 

da sentença, fazendo o requerimento na forma do artigo 523 do CPC, no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 733746 Nr: 30001-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ ALUISIO DIAS GARCIA

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

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

OAB:8575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:7.670MT

 Vistos etc.

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.

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 
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levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 841494 Nr: 45746-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II, NELSON 

ASTOR BENCKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA, 

ROSANA FATIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CARVALHO COELHO 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:DEFENSORA PÚB.

 Vistos etc.

Diante do decurso do prazo, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no praz de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827929 Nr: 33789-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO GILIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE - UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSOA DOS SANTOS - OAB:8700, IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:17685/O, RUTE PEREIRA - OAB:13191/MT

 Vistos etc.

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.

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.: 154658 Nr: 8327-86.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA, ROBERTO CASTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DA SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI SILVEIRA - 

OAB:3634/MT

 Vejamos o que dispõe o artigo 854 do Novo Código de Processo Civil:“Art. 

854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.Ademais, estabelece o artigo 835 do Novo Código de 

Processo Civil a ordem legal de nomeação:“Art. 835”. A penhora 

ob s e r v a r á ,  p r e f e r e n c i a l m e n t e ,  a  s e g u i n t e  o r d e m : I  – 

dinheiro;(“...)”.Consigno, também, que o próprio Superior Tribunal de 

Justiça, já decidiu:“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. 

POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 

655 DO CPC. 1 - Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, a 

determinação de penhora on line não ofende a gradação prevista no art. 

655 do CPC e nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto 

no art. 620 do CPC. Precedentes. 2 - Agravo regimental desprovido”. (STJ 

– AgRg no Ag 935082 / RJ - Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES 

(1107) - Data de Julgamento: 19/02/2008)Dessa forma, DEFIRO o pedido 

de tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta 

da parte executada.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.: 25402 Nr: 5366-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA APARECIDA DA SILVA, FÁTIMA 

CRISTINA CHOCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ 

- OAB:20.993/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JOÃO 

MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT

 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, 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 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 (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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 333014 Nr: 3817-88.2008.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLLIO MÁRCIO BRITO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 Vistos etc.

A exequente colacionou aos autos planilha do crédito exequendo sem 

nada requerer.

Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem manifestação, DETERMINO a 

remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, 

até eventual impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 250607 Nr: 17594-14.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., CLAUDIO METELLO, 

MARCOS LOPES FERREIRA, SELMA DO ROCIO L. S. METELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Costa Alcaraz - 

OAB:7373-E, FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - OAB:13821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉ STUMPF JACOB GONCALVES - OAB:5.362/ 

MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos etc.

Diante da dação em pagamento efetivada entre as partes, e em nada mais 

sendo requerido, DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO com as 

baixas e formalidades de estilo, até eventual impulsionamento da parte 

interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 876549 Nr: 14470-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE M. DE FIGUEIREDO GOMES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLOG LOGITICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN BACARO NUNES SOARES 

- OAB:2.386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:3702/RO, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, 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$ 12.428,32 , devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC 

desde a data de emissão de cada cheque, bem como acrescidos dos 

juros de mora a partir da primeira apresentação 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 10% (dez por cento) da condenação, na 

forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, 

intime-se o autor a dizer se tem interesse na execução da sentença, 

fazendo o requerimento na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1215492 Nr: 10074-17.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R.G DE SOUZA ME, RAFAEL GEON DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E 

LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RENATA DE SOUSA 

ESCOLA - OAB:22954/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 Vistos etc.

Intime-se o embargante acerca da impugnação aos embargos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1062494 Nr: 52125-14.2015.811.0041

 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: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI 

ME, OTC COMÉRCIO DE MOTICICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, 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$ 4.000,00, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde 

a data de emissão do cheque, bem como acrescidos dos juros de mora a 

partir da primeira apresentação 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 

10% (dez por cento) da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, 

do CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem 

interesse na execução da sentença, fazendo o requerimento na forma do 

artigo 523 do CPC, no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 

6, seção 16, item 29, 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.: 222233 Nr: 30242-60.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETE MENDES DE OLIVEIRA, ELISABETE 

MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413, NILTON CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de processo já em fase de execução, motivo pelo qual não 

conheço dos embargos monitórios.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1028763 Nr: 36196-38.2015.811.0041

 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: ALESSANDRO LIMA FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 112 de 430



Foi realizada a prova pericial.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 156200 Nr: 9417-32.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO AGOSTINHO BORSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese a petição do executado de fls. 152, considerando que veio 

desacompanhada de qualquer documento hábil a comprovar as 

alegações, INDEFIRO o pedido.

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 o exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 257102 Nr: 20078-02.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DOMINGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES PANASSOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 Vistos etc.

Consolidada a posse em nome do Exequente FERNANDES PANASSOLO, 

DEFIRO o pedido de fls. 344 e 347/348.

Expeça-se o competente Ofício ao Detran para transferência da 

propriedade do veículo apreendido para o nome do requerente, mediante o 

pagamento dos competentes encargos e medidas administrativas 

necessárias.

Intime-se a parte para retirada do ofício em secretaria assim que 

confeccionado, bem como para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 dias.

Em nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1078376 Nr: 450-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DOMINGUES DA SILVA, FERNANDES 

PANASSOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Custas já antecipadas. Sem honorários 

ante a não intervenção da parte contrária.P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 834901 Nr: 40175-76.2013.811.0041

 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: RAIMUNDO CUSTÓRIO DOS SANTOS, MARIA NEUSA 

CARDOSO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GENÉSIA CARDOSO (OU 

GENÉSIA SILVA CARDOSO), JUAREZ MOREIRA DA COSTA, RODRIGO 

CEZAR FILHO, ALONSO ALVES FILHO, ALMIR CORREA, TEREZINHA DE 

TAL, VIÚVA DE RODRIGO CESAR FILHO, SR. FÁBIO DE TAL, PAI DE 

ALMIR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de processo com sentença transitada em julgado.

Em data posterior a sentença as partes apresentam nos autos termo de 

cessão de direitos de posse (fls. 211/215).

Esgotada a prestação jurisdicional no presente feito, e se tratando de ato 

que pode ser cumprido exclusivamente pelas partes perante o cartório 

extrajudicial após a efetivação da sentença, INDEFIRO o pedido, uma vez 

que a atuação do Poder Judiciário deve se dar de forma supletiva.

Em mais nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1095903 Nr: 8782-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELICA CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:OAB/MT 

19.809

 Vistos etc.

Nota-se que os embargos monitórios apresentam controvérsia tão 

somente quanto aos juros e correções aplicados.

A questão posta é simples, uma vez que a requerida não nega o débito.

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.: 1026802 Nr: 35247-14.2015.811.0041

 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: JOSE ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16691A, MARCIO ANTONIO SASSO - OAB:28922-A, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT
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 Vistos etc.

Verifica-se que foi realizada a prova pericial nos autos.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1097052 Nr: 9325-34.2016.811.0041

 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: RODRIGO PIMENTA QUEIROZ DE OLIVEIRA, JESSICA 

BARROS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUCAS HORAS CLUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de indenização por 

danos materiais na quantia total de R$ 129,90 (duas parcelas de R$64,95), 

acrescidos de correção monetária a partir de cada parcela paga e juros 

de mora de 1% a partir da citação e indenização por morais o valor de R$ 

3.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação 

e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância 

que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado.CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas 

processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos 

termos do que preceitua o §§ 2º do art. 85 do CPC, que arbitro em 10% do 

valor da causa.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.: 91469 Nr: 364-13.1993.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): R.G.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

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

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias retorne os autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1212645 Nr: 9194-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER FERNANDES

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

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

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGÉLICA A GONÇALVES - 

OAB:10.236, MAX NASCIMENTO DE REZENDE - OAB:16.826/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

de desarquivamento, tendo em vista que a petição protocolada na data de 

04/12/2017, protocolo nº 1636820/2017, trata-se apenas de autorização e 

pedido de vista dos autos, sendo que até a data de 21/05/2018, data que 

os autos foram remetidos para a central de arrecadação, nada mais foi 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1212645 Nr: 9194-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER FERNANDES

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

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

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGÉLICA A GONÇALVES - 

OAB:10.236, MAX NASCIMENTO DE REZENDE - OAB:16.826/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias retorne os autos 

ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 61193 Nr: 6016-35.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYSA GOMES BRESSANE, MAURÍCIO 

CARNEIRO BRESSANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELE ROSANGELA LEMES - 

OAB:17.253MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, IVO SÉRGIO 

FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11.799/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GOMES 

BRESSANE - OAB:10102, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616, RUI 

EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10128

 Vistos etc.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade às fls. 

433/444-v, pugnando, dentre outros pedidos, a realização de audiência de 

conciliação para tentativa de composição amigável.

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 de audiência de 

conciliação.

Em seguida, intimem-se as partes, na pessoa de seus advogados, para 

comparecer na data e horário agendado.

Restando infrutífera a tentativa de composição amigável, intime-se a parte 

exequente para se manifestar a respeito da exceção de 

pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 852382 Nr: 55193-40.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR

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

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

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Diante do exposto, enfrentados as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para declarar rescindido 

o contrato celebrado entre as partes e condenar a demandada a restituir à 

autora o valor total de R$ 56.595,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e 

noventa e cinco reais), correspondentes à aquisição dos kit’s VOIP 

99TELEXFREE, acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405 CC e 

219 CPC).Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) 
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sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC.P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 

16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1170219 Nr: 40264-94.2016.811.0041

 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: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15300/MT

 Vistos etc.

Considerando o pedido da autora e sabido 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.: 1164387 Nr: 37710-89.2016.811.0041

 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: BENEDITO LUIZ DE AMORIM, MAYRA LOPES DOS 

SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10891, MARCIA PANATO PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Cavalcante 

Ramos - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes a fim de que apresentem o suposto contrato debatido 

entre as partes no prazo de 20 (vinte) dias.

Após conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1141380 Nr: 28011-74.2016.811.0041

 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: INOCENCIA ANA DE JESUS SILVA, ODILO ROBERTO 

JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR DE ÂNGELO TEREZANI, 1º SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ DE FRANÇA DIAS - 

OAB:16408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Às fls. 90/91 proferida decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto e recebido pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça, sem atribuir, no entanto, efeito suspensivo ao 

processo em epígrafe. Malote Digital juntado às fls. 109/112, informando o 

julgamento do recurso.

 Sentença proferida às fls. 114/116, com Trânsito em Julgado certificado 

às fls. 118.

Desta forma, considerando o trânsito em julgado da sentença e em 

consonância ao princípio da substitutividade, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 376163 Nr: 12921-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDETE MARIA MACCARI, HERMÍNIO ANTONIO 

MACCARI, REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CELSO BIGNARDI, HERMÍNIO 

ANTONIO MACCARI, CLEIDETE MARIA MACCARI

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

OAB:9.254/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

 Vistos etc.

Diante de informação no Sistema Apolo da existência de documentos para 

serem juntados ao presente feito, determino o retorno dos autos a 

Secretaria para juntada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 411742 Nr: 1584-50.2010.811.0041

 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): FRANCISCO MARQUES DA SILVA, ESPÓLIO 

DE MARIA HELENA AGUIAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT, HEDILENE FREIRE CASECA ROSA - 

OAB:9.552, Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:14547

 Vistos etc.

Certificado do decurso de prazo, proceda-se o desapensamento do feito e 

sua remessa ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 444575 Nr: 19603-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARQUES DA SILVA

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

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEDILENE FREIRE CASECA 

ROSA - OAB:9.552, Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 

7.684

 Vistos etc.

Certificado do decurso de prazo, proceda-se o desapensamento do feito e 

sua remessa ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 437146 Nr: 15225-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARQUES DA SILVA

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

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 Vistos etc.

Proceda-se o desapensamento do feito uma vez que tramitará doravante 

apenas em razão dos honorários sucumbenciais.
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 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 341/350.

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.

Em que pese a petição do executado de fls. 338/339, diante do transito em 

julgado da sentença e acórdão proferidos nos autos e diante da ausência 

de decisão suspensiva, INDEFIRO o pedido de suspensão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 254997 Nr: 19453-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 Vistos etc.

Através do petitório de fls. 1380/1383, pleiteia a parte executada pela 

restituição de prazo para manifestar nos autos, tendo em vista que os 

autos saíram em carga, logo após a publicação, enquanto estava 

decorrendo prazo para defesa nos autos.

Em análise detida dos autos, merece prosperar o pedido de restituição do 

prazo requerida, dessa forma, DEFIRO o pedido do executado e 

DETERMINO sua intimação, restituindo-lhe os prazos para manifestação 

acerca da penhora via RENAJUD, que contarão a partir da publicação 

desta decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 254997 Nr: 19453-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora sobre o imóvel indicado às fls. 1387/1389, nos 

termos dos artigos 831, 835 § 3º, 838 e 845 § 1° do Código de Processo 

Civil,

 INTIME-SE a parte exequente para providenciar a respectiva averbação 

no ofício imobiliário (art. 844 do CPC), bem como apresente a matrícula 

atualizada do bem.

EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a penhora do imóvel em 

questão, nomeando-se a própria executada proprietária como depositária.

LAVRE-SE o competente Termo de Penhora, intimando-se o executado 

para manifestação.

Após PROCEDA-SE a avaliação do imóvel penhorado, intimando-se as 

partes para manifestarem no prazo legal.

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.

Na oportunidade, deve o credor manifestar interesse na adjudicação do 

bem penhorado ou no procedimento denominado “alienação por iniciativa 

particular”, sob pena da execução prosseguir com a forma convencional 

(alienação do bem penhorado por meio de hasta pública).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1136154 Nr: 25650-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEREIRA DA SILVA MATOS, GFB IMOBILIÁRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE YURI EULALIO SABA, FREDSON 

CORREIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Proceda a Secretaria Judicial a devida conferência da juntada de 

documentos realizada nos autos, após, promova-se o impulsionamento 

devido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017581-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SOBRINHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017581-12.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FABIANO SOBRINHO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos modificativos opostos por FABIANO SOBRINHO DE 

SOUZA, aduzindo omissão na sentença de ID 12376127. A embargante 

alega que o laudo pericial utilizado na sentença havia sido impugnado 

expressamente por ter sido confeccionado no mutirão, discorre sobre a 

falta de analise do pedido de que a embargada se comunicasse com a 

embargante somente por meio deste processo Judicial e que se 

abstivesse de fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código 

de Processo Civil, bem como quanto ao pedido de aplicação de multa por 

litigância de má-fé, pretende ainda que seja afastada a súmula 426 do STJ 

e requer a majoração dos honorários advocatícios, solicitando o 

acolhimento destes embargos. O embargado apresentou contrarrazões ao 

recurso através do ID 12498866. É o relatório. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022, 

incisos I e II do CPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se a 

existência das omissões apontadas quanto a não analise do pedido para 

que a embargada se comunique com a embargante somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, contudo, indefiro este 

pedido por falta de comprovação que a embargada tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Quanto à análise do pedido de litigância de má-fé 

não se verifica no caso que a embargada tenha praticado qualquer das 

condutas dispostas no artigo mencionado acima, não existindo, portanto, 

prova inequívoca de prejuízos causados a embargante, por isso, não há 

de se condenar a embargada por litigância de má fé. Com relação a 

analise do pedido específico de designação de perícia médica realizada 

por perito especialista em ortopedia, tendo em vista a impugnação 

expressa da autora ao laudo confeccionado no mutirão, alegando que sua 

finalidade era apenas na esfera conciliatória, não prospera, tendo em vista 

que a perícia médica judicial realizada na ocasião da audiência de 
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conciliação é perfeitamente apta a quantificar as lesões permanentes do 

autor decorrentes do acidente de trânsito, visto que devidamente assinada 

por profissionais médicos habilitados, pelo que indefiro o pedido. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – 

MUTIRÃO – VALIDADE. 1. “A avaliação médica produzida em mutirão de 

conciliação, devidamente assinada por profissionais médicos habilitados, é 

prova válida para amparar as condições da sentença, sendo 

desnecessária a realização de nova perícia”. (TJ-MG – AC: 

10035150051700001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 05/10/2016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 13/10/2016) Quanto aos demais pontos levantados nos 

Embargos de Declaração, verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, não se prestando para modificar 

sentença. Com essas considerações, acolho em parte os Embargos de 

Declaração de ID 12418187, apenas para analisar o pedido de 

comunicação entre as partes através do processo judicial, de litigância de 

má-fé e designação de nova perícia médica judicial como acima dirimido, 

no mais permanece tal como lançada a sentença de ID 12376127. No mais, 

intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de ID 12703513, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de julho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001789-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS FELIPE SILVA MATOS (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001789-18.2017.8.11.0041. AUTOR: ELVIS 

FELIPE SILVA MATOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELVIS 

FELIPE SILVA MATOS, aduzindo omissão na sentença com relação aos 

honorários advocatícios fixados (ID 13087749). Foram opostos Embargos 

de Declaração também por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, aduzindo que a sentença é omissa e contraditória, sob o 

argumento de que há obscuridade quanto ao indeferimento da 

reconvenção (ID 13142461). Houve manifestação das respectivas partes 

embargadas (ID 13634594 e 13945311). É o relatório. Decido. O objetivo 

dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso e a correção de erro material existente na decisão 

em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do CPC). Analisando os 

Embargos de Declaração opostos por Elvis Felipe Silva Matos, verifica-se 

que o objetivo do embargante é unicamente rediscutir matéria já apreciada, 

já que não se fazem presentes os vícios apontados, motivo pelo qual os 

presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se 

prestam para modificar sentença. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações rejeito os embargos de declaração opostos por 

Elvis Felipe Silva Matos (ID 13087749). No tocante aos embargos de 

declaração manejados pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

embora esta argumente obscuridade quanto ao indeferimento da 

reconvenção, não vislumbro tal vício apontado, levando-se em conta que a 

sentença prolatada expos de forma clara que o indeferimento da 

reconvenção se deu devido à ausência de pressupostos processuais e 

das condições da ação para reconvir, evidentemente no tocante a causa 

de pedir e o objeto da ação principal, motivo pelo qual os embargos 

merecem também total rejeição, por terem como objetivo unicamente 

rediscutir matéria já apreciada. Com essas considerações, rejeito os 

embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais (ID 13142461). Mantenho a sentença de ID 13028306 tal 

como lançada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de julho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019099-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JEOVA GERALDO DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013111-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JAILSON FELIX DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024963-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA NOGUEIRA (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 Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029249-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA REGINA COSTA DE QUEIROZ PARANHOS (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (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: 1029249-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLAUCIA REGINA COSTA DE QUEIROZ PARANHOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 

10h30min 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 
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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, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024885-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029249-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA REGINA COSTA DE QUEIROZ PARANHOS (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1029249-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GLAUCIA 

REGINA COSTA DE QUEIROZ PARANHOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 

10h30min 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, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025396-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

IGOR ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014211-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VILARVO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023562-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ANDERSON SOUZA MODESTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028354-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ARRUDA ALEIXO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028354-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REQUERIDO: 

VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A Vistos. Designo o dia 

27/11/2018, às 14:45 horas, para a realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte que arrolou a testemunha 

intimá-la, por carta com aviso de recebimento, acerca do dia, horário e 

local da audiência ora designada, devendo juntar aos autos cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à audiência, nos termos 

do art. 455, §1º, do CPC. Comunique-se a data ao juízo deprecante, 

inclusive para que se dê ciência às partes/procuradores. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 03 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023559-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

FELIX DE SOUZA SILVERIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029747-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALINOR MANOEL DA ROSA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029747-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALINOR MANOEL DA ROSA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 

11h00min 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, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032566-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029747-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALINOR MANOEL DA ROSA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1029747-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALINOR MANOEL DA ROSA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 11h00min 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, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031248-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIRANDA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033822-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004510-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO (ADVOGADO(A))

TAIANA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. (Kelly Marcela 

Major - Analista Judiciário).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028058-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LEONAM FORNOS ROSA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020610-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY RODRIGUES DE MOURA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1013542-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

EVERSON ERNANDES LUIZ BANDEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027561-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

DIORIDO DIAS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004510-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO (ADVOGADO(A))

TAIANA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

 

PJE 1004510-40.2017 Vistos. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. Houve 

apresentação de contestação Id 9119321 sem preliminares. Replica a 

contestação Id 9605311. Distribuo o ônus da prova, nos termos do art. 373 

do NCPC. Fixo como ponto controvertido: se o réu praticou ato ilícito capaz 

de gerar indenização por danos morais e quais os danos sofridos pela 

autora. DEFIRO a produção da prova oral postulada pela parte requerida 

(Id 10065784): a) depoimento pessoal da autora; b) oitiva de testemunhas. 

Fixo o prazo comum de quinze 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. 

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). DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/11/2018 às 15:30 horas. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 04 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014001-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Y. S. L. D. (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014001-71.2017.8.11.0041. AUTOR: 

YASMIN SHEWSEE LIMA DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. YASMIN SHEWSEE LIMA DIAS, menor 

representada por seu genitor PATRICK ANDERSON DE CAMPO DIAS, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 10/12/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante a autora, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio requerimento administrativo, principio da causalidade e a 

sucumbência autoral, pendência documental do requerimento 

administrativo, inépcia da inicial devido aos fatos não decorrerem 

logicamente a conclusão dos fatos, bem como ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito impugna os documentos juntados, alega a inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, a forma de 

pagamento, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

manifesta acerca do laudo pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir devido à ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como a pendência documental do 

pedido, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 
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Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte ré alega, ainda, a inépcia da petição inicial, sob o 

argumento de que os fatos narrados não decorrem logicamente a 

conclusão, vez que na inicial consta que o acidente teria ocorrido em 

10/12/2016, mas os documentos juntados atestam a data de 10/12/2015. 

Ocorre que, embora constatado o equívoco, esta divergência não vem a 

prejudicar o andamento processual, pois se trata apenas de erro material, 

levando-se em conta que toda a documentação juntada corrobora com a 

data de 10/12/2015, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida e passo a 

considerar a data correta presente nos documentos. Quanto à ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão de o comprovante de residência apresentado estar em 

nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil 

estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a 

regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo 

que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré impugna os 

documentos juntados, alegando para tanto que as assinaturas constantes 

nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, esta 

argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em conta, 

inclusive, a data da confecção de cada documento. Desse modo, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/12/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

YASMIN SHEWSEE LIMA DIAS apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito de leve intensidade avaliada em 

25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Embora em manifestação 

ao laudo pericial a parte ré tenha requerido complementação do laudo, 

entendo desnecessário tal pedido, vez que apenas protelaria o deslinde 

do processo, o qual encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 
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enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029754-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029754-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 

11h15min 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, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029754-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1029754-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANTONIO 

BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 11h15min 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, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018738-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. B. B. (ADVOGADO(A))

M. B. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. L. (REQUERIDO)

 

Visto. Marcerllus Barbosa Lima ajuizou a Ação de Retificação de Registro 

Civil e Sexo com Pedido de Tutela de Urgência, pretendo a retificação do 

nome para Ariella Barbosa Lima e alteração do sexo de masculino para 

feminino, no assento do Registro Civil de Nascimento, bem como a 

retificação do cadastro em todos os demais órgãos necessários, inclusive 

na ficha funcional perante o Ministério Público da União. Para justificar o 

interesse de agir do autor, foi determinada a sua intimação para 

comprovar a negativa do cartório competente em promover a mudança 

requerida (Id. 14212641), e este peticiona pugnando apenas pela juntada 

das certidões negativas de ações cíveis e criminais, de débitos 

trabalhistas, de quitação eleitoral e de protesto de títulos (Id. 14552154). É 

o relatório. Decido. No que tange ao interesse processual, sabe-se que 

esta é condição da ação que, quando não verificada, enseja a carência de 

ação (artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil). O acesso à 

justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal, vejamos: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito; Ao Estado é concebido o dever legal de 

socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, 

deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro à 

respeitosa Carta Magna. Ocorre que no caso em apreço, em razão do 

Provimento n. 73 de 28/06/2018-CNJ, o procedimento requerido pelo autor 

pode ser realizado diretamente no Ofício competente do Registro Civil, e o 

autor não comprovou qualquer impedimento do cartório para tanto, mesmo 

depois de intimado, ou seja, não resta demonstrada a necessidade da 

intervenção judicial. Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o 

interesse de agir do autor, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 

330, III, do Novo Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso I, do mesmo diploma legal. Sem custas e honorários. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se o processo, mediante as baixas e 

anotações devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 
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agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031258-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DAVY CARLOS VIEIRA DA SILVA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031258-12.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DAVY CARLOS VIEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DAVY CARLOS VIEIRA DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito 

alega a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, ausência de nexo de causalidade entre a 

suposta lesão e um acidente de trânsito, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 21/08/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que DAVY CARLOS VIEIRA DA SILVA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

punho esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 
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indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024466-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIO JULIO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024466-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIVANIO JULIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 14626172 para suspender o 

presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031158-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELY PINTO BARROS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031158-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELY PINTO BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS integral, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031166-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY JORGINA GAMARRA DA SILVA (REQUERENTE)

MAYARA PEREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE GAMARRA DA SILVA OAB - 545.472.371-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAMELA FERNANDA SOUZA GADDA

 

Visto. Verifica-se que Nancy Jorgina não possui capacidade civil para 

assinar a procuração, assim, intime-se a parte autora para regularizar a 

representação processual, no sentido de que o instrumento de mandato 

seja assinado pela curadora Anelise, no prazo de quinze dias, sob pena 

de indeferimento. Na oportunidade, deverá a parte autora, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher 

as custas iniciais de distribuição, também sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031598-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE LINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031598-53.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DAYANE LINA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DAYANE LINA DOS SANTOS, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 20/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido à inexistência 

de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 
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Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 20/08/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que DAYANE LINA DOS SANTOS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido 

complementação do laudo, de modo a especificar o lado da lesão, entendo 

desnecessário tal pedido, vez que no próprio laudo pericial, em resposta 

ao item II, alternativa a, consta a lesão presente nos documentos médicos 

no lado esquerdo, caracterizando apenas mero erro de digitação do perito 

ao concluir o laudo. Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

27 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026562-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WEILA FERREIRA DA SILVA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026562-30.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WEILA FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WEILA FERREIRA DA SILVA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido à inexistência 

de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo, 

bem como pela sua não comprovação e recusa, estas alegações não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/07/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

WEILA FERREIRA DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 
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equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027585-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027585-11.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/08/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, litispendência, bem como falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de litispendência, verifica-se que o processo nº 

1027589-48.2017.811.0041, que tramita perante esta Vara, possui pedido 

diverso deste, vez que pleiteia somente o ressarcimento das despesas 

médicas e suplementares, não havendo assim os requisitos necessários a 

configuração do alegado, pelo que afasto a preliminar arguida. Quanto à 

alegação de falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado, aliado 

ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/08/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 
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cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032903-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO ALT PULQUERIO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032903-72.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO ROBERTO ALT PULQUERIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. MARCIO ROBERTO ALT 

PULQUERIO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 25/07/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, pendência documental do 

requerimento administrativo, falta do interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo, necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo, bem como ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega 

ausência do boletim de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a 

lesão, necessidade de prova pericial, bem como quanto à correção 

monetária, aos juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de falta de interesse de agir em razão da ausência de pedido 

administrativo prévio, bem como a pendência documental, não prosperam, 

nos termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, 

a questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 
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indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a parte ré alega ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento fundamental à instrução da 

petição inicial. Entretanto é sabido que o boletim de ocorrência não é o 

único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ACIDENTE OCORRIDO 

FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A ausência do boletim de 

ocorrência, por si só, não afasta o dever de cobertura. Tendo sido 

comprovado o nexo de causalidade entre o evento morte e o sinistro 

ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – RS – AC: 

70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do 

dia 29/06/2018) Dessa forma, verifica-se que o boletim de atendimento 

juntado aos autos comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito 

em 25/07/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que MARCIO 

ROBERTO ALT PULQUERIO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Embora em manifestação 

ao laudo pericial a parte ré tenha requerido complementação do laudo, 

entendo desnecessário tal pedido, vez que apenas protelaria o deslinde 

do processo, o qual encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

27 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031686-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

IVAN ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031686-91.2017.8.11.0041. AUTOR: IVAN 

ANTONIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. IVAN ANTONIO DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

16/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse de agir pela necessidade de prévio pedido 

administrativo, bem como pendência documental do requerimento 

administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, a forma de pagamento, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir devido à necessidade de 

prévio pedido administrativo, bem como a pendência documental do 

pedido, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 16/08/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que IVAN ANTONIO DA SILVA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho direito de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 
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relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032892-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARCELO OLIVEIRA LOURENCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032892-43.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCELO OLIVEIRA LOURENCO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARCELO OLIVEIRA LOURENÇO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 27/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo. No mérito discorre sobre os valores da 

indenização, a forma de pagamento, inexistência de prova da invalidez, 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir devido à necessidade de 

prévio pedido administrativo, bem como a pendência documental do 

pedido, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 27/08/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MARCELO OLIVEIRA 

LOURENÇO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 
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assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030730-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DHENIFER DE PAULA MIRANDA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030730-75.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DHENIFER DE PAULA MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DHENIFER DE PAULA MIRANDA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização, a forma de pagamento, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de devolução devido à pendência documental do 

requerimento administrativo, esta não prospera, vez que ID 10108664 – 

Pág 3/6 consta o protocolo do requerimento administrativo, bem como a 

negativa da ré devido a suposta falta de documentação, o que é suficiente 

para pleitear a indenização em juízo, pelo que rejeito a preliminar arguida. 

Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 
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necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 22/07/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que DHENIFER DE PAULA 

MIRANDA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030732-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN VARGAS FERREIRA GUERRA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030732-45.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CHRISTIAN VARGAS FERREIRA GUERRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. CHRISTIAN VARGAS 

FERREIRA GUERRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 11/08/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 
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13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 11/08/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CHRISTIAN VARGAS FERREIRA GUERRA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 
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Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029782-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA JACINTA DE OLIVEIRA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029782-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NUBIA JACINTA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 11h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020505-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO LUIZ CANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029782-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA JACINTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1029782-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NUBIA 

JACINTA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031096-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GEDIVAL SANTANA BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000612-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WILLIAN DE ALMEIDA COSTA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037743-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029476-33.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES (ADVOGADO(A))

ANDERSON SANTOS DE REZENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A (RÉU)

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS (RÉU)

RADIO EXCELSIOR S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029476-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON SANTOS DE REZENDE RÉU: RADIO EXCELSIOR S/A, GLOBO 

COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, IGREJA MUNDIAL DO PODER DE 

DEUS Vistos. Designo o dia 12/11/2018, às 08h30min 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, 06 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029161-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031027-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSIELTON MORAIS DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029476-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES (ADVOGADO(A))

ANDERSON SANTOS DE REZENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A (RÉU)

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS (RÉU)

RADIO EXCELSIOR S/A (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1029476-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON SANTOS DE REZENDE RÉU: RADIO EXCELSIOR S/A, GLOBO 

COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, IGREJA MUNDIAL DO PODER DE 

DEUS Vistos. Designo o dia 12/11/2018, às 08h30min 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, 06 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019530-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEWERSON JUNIOR SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019723-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

DANIEL PEREIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019052-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ERIK IURIK REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034931-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))
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JOSIAS ALVES DA GUIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033757-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUCIO DE LIMA OLIVEIRA (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 Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008458-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RENATA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003355-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DA COSTA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037759-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ALCILENE LETICIA DE AMORIM LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037746-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI RIBEIRO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020764-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026555-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOAO SARAIVA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022474-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029183-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA (ADVOGADO(A))

JERONIMO VICENTE FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUEL ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

GILSON VILELA D OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029183-63.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JERONIMO VICENTE FARIAS REQUERIDO: GILSON VILELA 

D OLIVEIRA, JESUEL ALVES DE ARRUDA Vistos. Designo o dia 

12/11/2018, às 11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
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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). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021689-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES LOPES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029183-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA (ADVOGADO(A))

JERONIMO VICENTE FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUEL ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

GILSON VILELA D OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1029183-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JERONIMO VICENTE FARIAS REQUERIDO: GILSON VILELA D OLIVEIRA, 

JESUEL ALVES DE ARRUDA Vistos. Designo o dia 12/11/2018, às 

11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034495-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

BRUNO SERGIO LIMA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037741-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE MARIA DE SOUZA CRUZ (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030206-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (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: 1030206-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 

11h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019526-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030206-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1030206-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 

11h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 
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ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752629 Nr: 4493-94.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ARTHUR MIRANDA DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAISA FERNANDES 

DA SILVA PERES, para devolução dos autos nº 4493-94.2012.811.0041, 

Protocolo 752629, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717636 Nr: 14070-33.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO AURÉLIO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE EUSTAQUIO 

DUARTE, para devolução dos autos nº 14070-33.2011.811.0041, 

Protocolo 717636, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 861584 Nr: 2974-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO NILTON CESAR SILVA, LUCILENE MARIA 

BERTULIO

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

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, FACIL CONSULTORIA 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

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

OAB:108.654 MG

 Certifico que nestes autos epigrafados foi designada Audiência de 

Conciliação - "MULTIRÃO MRV" a qual será realizada no dia 10/10/2018, 

às 8:00 horas, na sala 03 da Central de Conciliação e Mediação deste 

Fórum da Comarca de Cuiabá, razão pela qual, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, procedo à intimação da partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944588 Nr: 57203-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPOS

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

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80055/MG, ARISTOGNO ESPINDOLA DA CUNHA 

- OAB:OAB/MS 15.647-B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, 

GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS/10.766, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Certifico que nestes autos epigrafados foi designada Audiência de 

Conciliação - "MULTIRÃO MRV" a qual será realizada no dia 10/10/2018, 

às 11:30 horas, na sala 06 da Central de Conciliação e Mediação deste 

Fórum da Comarca de Cuiabá, razão pela qual, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, procedo à intimação da partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 794849 Nr: 1168-77.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

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

OAB:4.062/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte requerida, o 

prazo solicitado as folhas 185. Assim, impulsiono o feito para intimação da 

requerida para se manifestar sobre a possibilidade de composição 

amigável conforme pedido de fls.179, no prazo de 5 (cinco) dias, 

conforme decisão de f1s. 182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 777026 Nr: 30363-44.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO LIMA FERNANDES, LEONARDO 

MARQUES RODRIGUES, L L ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860199 Nr: 1900-24.2014.811.0041

 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: SOLANGE DE FÁTIMA SANTOS CRUZ, AIRTON DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIMAR PEREIRA POLICARPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINICE DE FÁTIMA DA CRUZ - 

OAB:13.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado - OAB:

 Vistos.
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 Defiro o pedido de fl.06, considerando a comprovação de ser o autor 

beneficiária da prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, I do 

NCPC. Proceda-se a inclusão da tarja de tramitação por prioridade.

Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) 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).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930523 Nr: 49576-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO POMPEU PAES DE CAMPOS, REGINA LUCIA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

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

OAB:7252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO MÁRIO MOREIRA 

JUNIOR - OAB:17.828/PR, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.985/MT

 Codigo-930523

Vistos.

 Defiro o pedido de fls.460/465, cumpra-se conforme requerido.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1084544 Nr: 3641-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRATE FLORIPA COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA ., LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA, ORIENTE COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucia Helena Santana 

d'angelo Mazará - OAB:SP 139.046, MÍLARD ZHAF ALVES LEHMKUHL 

- OAB:18190

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização 

Por Danos Morais e Materiais Com Restituição de Quantia Paga c/c Pedido 

de Tutela Antecipada promovida por Richard Carlos da Silva em desfavor 

de Frate Floripa Comércio de Veículos Ltda, Lifan do Brasil Automotores 

Ltda e Oriente Comércio de Veículos Ltda (Lifan). Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fundamento nos artigos 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de setembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891546 Nr: 24259-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO XAVIER

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

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código 891546

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 204. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de setembro 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903974 Nr: 32844-09.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEA HUGUENEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INÊS ZANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL MARAN FILGUEIRA - 

OAB:10585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR WILSON DA SILVA 

DALVI - OAB:17510

 Código - 903974

Defiro o pedido de fl.42, remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas 

devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 17 de setembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169998 Nr: 40179-11.2016.811.0041

 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: SILMARA SILVA CUTRIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

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

BUENO FILHO - OAB:13604-A, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 Código 1169998

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 168. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de setembro 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1133152 Nr: 24277-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIA DE FATIMA

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

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

OAB:OAB - MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, 

LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Visto.

 Sobre a petição e documento de fls. 150/157, intime-se o requerido para 
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se manifestar, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1055597 Nr: 49010-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTO REI DA HUNGRIA

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

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

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

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

OAB:14.469-A, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial por Ilto 

Rei da Hungria em desfavor de BV Financeira S.A e Sérgio Schulze e 

Advogados Associados SC., e julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 6º c/c § 2º, do 

NCPC, entretanto, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita (fl. 64), nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de setembro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735254 Nr: 31602-20.2011.811.0041

 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: JOSIMARA SIQUEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO JUARA LTDA, SEGURADORA 

NOBRE SEGUROS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVERIO SOARES DE MORAES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMÍLIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23748/PE, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-A/MT, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771862 Nr: 24946-13.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA SANTOS SEGALA, JÚLIO ABRÃO DOS SANTOS, 

ZAINE MASSARDEN DE CAMPOS SANTOS, ESPÓLIO DE ZEINE SANTOS 

ABDALLA, BRUNO SANTOS ABDALLA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14-035, DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - OAB:13594, FABRICIO 

TORBAY GORAYEB - OAB:6351, FERNANDO TORBAY GORAYEB - 

OAB:7361/MT, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13595, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913/MT

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

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

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901165 Nr: 30717-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO HELBOR PARK ELEGANCE, PRISCILLA 

BORGES TIAGO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTEMP AR CONDICIONADO LTDA, 

TOTALCENTER REFRIGERAÇÃO LTDA, TCRA DISTRIBUIÇÃO S/A, TCR 

DISTRIBUIÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE CAMPOS BORGES 

JUNIOR - OAB:4703/MT, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717

 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.: 820763 Nr: 26987-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA KELY DA COSTA GALDINO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A/MT, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1040817 Nr: 41984-33.2015.811.0041

 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: VICENTE AMARAL COELHO

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

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, BURITI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME

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

OAB:OAB/MT 9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/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

 Certifico que nestes autos epigrafados foi designada Audiência de 

Conciliação - "MULTIRÃO MRV" a qual será realizada no dia 10/10/2018, 

às 12:30 horas, na sala 07 da Central de Conciliação e Mediação deste 

Fórum da Comarca de Cuiabá, razão pela qual, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, procedo à intimação da partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1125728 Nr: 21223-44.2016.811.0041

 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: KARYNNA SENA COSTA

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

S/A-MRV, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, BURITI CENTRO DE 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE LOPES DE 

CARVALHO - OAB:18.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

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

OAB:108.654 MG, PAULA DE OLIVEIRA LEITE DO NASCIMENTO - 

OAB:144923
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 Certifico que nestes autos epigrafados foi designada Audiência de 

Conciliação - "MULTIRÃO MRV" a qual será realizada no dia 10/10/2018, 

às 11:00 horas, na sala 04 da Central de Conciliação e Mediação deste 

Fórum da Comarca de Cuiabá, razão pela qual, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, procedo à intimação da partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063347 Nr: 52502-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANO ZAMBAM BIGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO ZAMBAM 

BIGLIA - OAB:19467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:308.505/SP, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Diante do exposto e nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial por 

falta de amparo legal. Condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos moldes dos artigos 85, § 2º c/c § 6º, do 

Novo Código de Processo Civil, entretanto suspendo a exigibilidade em 

razão de ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 

12 da Lei nº 1.060/50.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo, após arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-seCuiabá, 14 de setembro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia 

RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 819293 Nr: 25565-06.2013.811.0041

 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: EVANIRDE MARIA DIAS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código 819293

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 177. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de setembro 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 351289 Nr: 20520-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPROCAMI COOP. AGRÍCOLA DOS PROD DE CANA 

MIRASSOL D'OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO DA SILVA - 

OAB:5.239/MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150 - MT, 

Thameya Lourenço Barbosa Silva - UNEMAT - OAB:SP/nº 297.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Código- 351289

 Defiro o pedido de suspensão pelo período de 60 (sessenta) dias. 

Decorrido o prazo, intime-se a advogado(a) para que se manifeste no 

processo, requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1066707 Nr: 54013-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL SILVA DE ARAUJO

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

S/A, MRPR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, ELENARA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT 19.851, JOÃO GABRIEL DA SILVA TIRAPELLE - 

OAB:MT 10455, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:15573

 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

 Posto isso, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial deduzido na Ação 

de Cobrança por Michael Silva de Araújo desfavor de Prime Incorporadora 

e Construtora S.A e MRPR Empreendimento Imobiliário Ltda, para condenar 

as rés ao pagamento da quantia de R$ 55.050,61, referente a multa por 

rescisão antecipada do contrato de locação, que deve ser corrigido pelo 

INPC/IBGE desde a quebra do contrato (23/09/2015), e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condeno a ré 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, e 

pagas as custas, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de setembro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 746321 Nr: 43526-28.2011.811.0041

 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: ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA 

RENOVACAO, GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO - GOB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, SERGIO BATISTA DA SILVA - OAB:4436-A, 

TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ROBERTO JABRA 

ANFFE - OAB:3940/MT, ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:18.890/MT, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A/MT, MARCOS 

ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - OAB:10.369

 Código 746321Anote-se como postulado à fl. 325.Inicialmente, chamo o 

feito a ordem, verifica-se da inicial que a ação foi proposta em face de 

Augusta e Respeitável Loja Simbólica Cavalheiros do Meio Dia e Grande 

Oriente do Brasil Mato Grosso – Gob/MT entretanto foi cadastrado no polo 

passivo, de forma equivocada, Augusta e Respeitável Loja Simbólica 

Renovação.Assim, determino a retificação do polo passivo, para constar 

Augusta e Respeitável Loja Simbólica Cavalheiros do Meio Dia e Grande 

Oriente do Brasil Mato Grosso – Gob/MT, devendo ser procedida as 

alterações necessárias no distribuidor e sistema Apolo.No mais, diante da 

certidão de fl. 406, verifica-se que não houve a intimação do advogado da 

requerida, Grande Oriente do Brasil Mato Grosso – Gob/MT, assim visando 

evitar nulidade processual, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 / 10 /2018, às 15:00 horas.Fixo o prazo comum 

de quinze dias úteis para as partes apresentarem rol de testemunhas (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. 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).Intimem-se, ainda, as 

partes para informarem a possibilidade de aproveitamento dos atos 

realizados na audiência de fls. 354, no prazo de 5 (cinco) dias.Com 

relação a testemunha arrolada à fl. 404, por tratar-se de juiz de direito, 
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solicite-se informação do mesmo para que indique dia, hora e local a fim de 

ser inquirido, nos termos do art. 454, § 1º do NCPC.Intime-se e Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de setembro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059907 Nr: 51021-84.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PEIXOTO HUGUENEY RUEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 077 S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TOMAVOI - 

OAB:OAB/MT4729A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, LUCIANA NAZIMA - OAB:OAB/SP 

169.451

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:1) 

Determinar que a ré proceda a devolução dos valores pagos devendo 

reter a título de multa contratual a quantia de 10% (dez por centos) do 

valor efetivamente pago, a quantia a ser devolvida deverá ser acrescida 

de correção monetária (INPC) desde a data do desembolso e juros de 

mora de 1% a.m. a partir da citação.2)Declarar nula a cláusula 5.4 do 

contrato de compra e venda por colocar o consumidor em 

desvantagem.Considerando que a autora decaiu de parte mínima do 

pedido, condeno a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no 

que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

após arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de setembro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058429 Nr: 50226-78.2015.811.0041

 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: CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

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

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de setembro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia 

RibeiroJuíza

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1159030 Nr: 35521-41.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PROJETO MT. INCORPORAÇOES 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Certifico que nestes autos epigrafados foi designada Audiência de 

Conciliação - "MULTIRÃO MRV" a qual será realizada no dia 10/10/2018, 

às 12:00 horas, na sala 06 da Central de Conciliação e Mediação deste 

Fórum da Comarca de Cuiabá, razão pela qual, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, procedo à intimação da partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 842954 Nr: 46898-14.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:76.696, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:24.233, SERGIO 

SANTOS SETTE CAMARA - OAB:MG: 51452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente, 

pessoalmente, para se manifestar nos autos, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção do feito, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001200-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1001200-26.2017.8.11.0041 Visto. Fabiana Nunes de Souza, 

qualificada nos autos, ajuizou Reclamação Cível Com Pedido de 

Antecipação de Tutela e Indenização Por Danos Morais em desfavor de 

Claro Americel S/A, igualmente qualificada, alegando que é cliente da 

requerida e que esta tem dificultado o uso da sua linha pré-pago, com 

cobranças e mensagens automáticas, não solicitadas, sendo que após as 

recargas no valor de R$ 15,00, R$ 13,00, R$ 18,00 e R$ 20,00, há o 

desconto dos créditos com mensagens automáticas, pelo que requer a 

antecipação a tutela para suspensão da cobrança dos serviços Claro 

Esportes de R$ 3,99 e Canal de Finanças de R$ 1,99, da sua linha 

telefônica, sob pena de multa. No mérito, requer a confirmação da tutela 

antecipada e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos necessários. 

Foi deferida a medida pleiteada, determinada a inversão do ônus da prova, 

concedido os benefícios da justiça gratuita, designando-se audiência de 

conciliação (Id. 4642752). A audiência de conciliação restou prejudicada 

em razão da ausência da parte autora (Id. 5564626). A contestação e 

documentos foram apresentados (Id. 5894534), ocasião que a parte ré 

alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que os serviços 

debatidos são adquiridos somente com o aceite do cliente, no próprio 

aparelho celular, não se tratando de serviços que a operadora insira 

unilateralmente e para cancelá-los basta enviar uma mensagem com texto 

sair para o número da interatividade, o que não foi feito pela autora. 

Requer a improcedência dos pedidos e, em pedido alternativo, seja a 

indenização por danos morais arbitrados com atenção aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. A impugnação à contestação veio aos 

autos (Id. 6107837). As partes foram intimadas a especificarem as provas 

a produzir (Id. 7756842), tendo a parte autora manifestado (Id. 7771683), 

decorrendo o prazo para manifestação da parte ré, conforme certificado 

(Id. 8707735). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. A requerida alega, preliminarmente, 

ilegitimidade passiva, afirmando que é uma empresa de telefonia móvel, 
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sendo apenas mantenedora da linha da autora e que é outra a empresa 

que fornece serviço de assinatura de entretenimento, entre outros 

conteúdos para celulares. Na hipótese dos autos, muito embora seja 

possível que se trate de serviços não exclusivos da requerida, além desta 

ser a mantenedora da linha móvel adquirida pela autora, os valores dos 

serviços são descontados dos créditos que são pagos à ré, pressupondo 

a existência de interesse, sendo ela parte legítima para estar no polo 

passivo da demanda, pelo que rejeito a preliminar arguida. No mérito, a 

parte autora requer o cancelamento de serviços de mensagens que 

recebe no seu celular e que afirma não ter contratado e também, 

indenização por supostos danos morais ocasionados pela requerida. 

Trata-se de relação consumerista, decorrendo daí a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui exceção à regra 

prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, com o propósito 

de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em juízo. Assim 

prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade e, incumbe 

ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova. A autora afirma 

que possui um celular com linha pré-pago, da operadora requerida, e que 

após as recargas sempre recebe mensagens automáticas de serviços 

que são descontadas automaticamente de seus créditos, como “Canal de 

finanças” e “Claro Esportes”. Não obstante tenha a requerida afirmado que 

os serviços debatidos são adquiridos somente com o aceite do cliente, no 

próprio aparelho celular, e que para cancelá-los basta enviar uma 

mensagem com texto “sair” para o número de interatividade, o que se 

verifica é que muitos consumidores pagam pelos referidos serviços por 

serem os descontos feitos de forma automática, inclusive sem o 

consentimento do titular da linha telefônica. A parte ré não fez qualquer 

prova acerca da contratação ou da existência de consentimento da autora 

para que os descontos dos referidos serviços recaíssem sobre o valor 

das recargas efetuadas, descumprindo o ônus processual que lhe 

competia, devendo, desse modo, suspender as cobranças dos serviços 

“Claro Esportes” e “Canal de Finanças” da linha telefônica n. 065 99308 

7725, de propriedade da requerente. Com relação ao pedido de danos 

morais, impõe-se seja a vítima do ilícito abalroada por uma situação tal que 

a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de 

incutir-lhe transtorno psicológico de grau relevante. O vexame, humilhação 

ou frustração, se é que existiram, devem interferir de forma intensa no 

âmago do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em 

seu bem-estar. Entendo que mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo, pois a configuração do dano moral necessita de 

prova por parte da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, o que não se verifica no caso dos autos e por isso não há 

como prevalecer o pedido neste ponto. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na Reclamação Cível Com Pedido de 

Antecipação de Tutela e Indenização Por Danos Morais promovida por 

Fabiana Nunes de Souza em desfavor de Claro Americel S/A, para 

confirmar a antecipação da tutela que determinou a suspensão na linha 

telefônica 065 99308-7725 dos descontos no valor de R$ 3,99 referente 

ao serviço “claro esportes” e R$ 1,99 de “canal finanças”. Considerando 

que a parte ré ensejou a propositura da presente demanda, tendo a autora 

recorrido ao Judiciário para ver resguardado o seu direito, cabível a 

aplicação do principio da causalidade, para condenar a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º Novo Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005789-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (AUTOR(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1005789-61.2017.8.11.0041 Visto. Leandro Manoel Franco 

Marquez, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de 

Liminar em desfavor de Bradesco Cartões S/A, igualmente qualificado, 

alegando que é cliente da requerida e titular do cartão de crédito n. 

5414.6514.6409.2013 e apesar de sempre quitar as faturas do cartão, no 

dia 29.10.2016, o seu nome foi indevidamente negativado, pelo suposto 

débito contraído em 2.10.2016, no valor de R$ 137,78 (cento e trinta e sete 

reais e setenta e oito centavos), pelo que requer a antecipação da tutela 

para que seja excluído o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa. No mérito, requer seja declarada inexistente o débito 

de R$ 137,78 (cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), 

condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) e do dobro da cobrança indevida de R$ 275,56 

(duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Com a 

inicial vieram os documentos necessários. Foi deferida a antecipação da 

tutela para determinar a exclusão do nome do autor do banco de dados do 

SCPC/SP, relativo ao débito de R$ 137,78 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e oito centavos); determinada a inversão do ônus da prova, 

concedidos os benefícios da justiça gratuita, designando-se audiência de 

conciliação (Id. 4977146). A audiência de conciliação foi realizada, 

restando infrutífera (Id. 5866227). Na contestação (Id. 6117804) a 

requerida afirma que o autor é titular da conta corrente junto ao banco, por 

meio do qual, em 14.9.2016, celebrou um empréstimo pessoal de R$ 

130,00 (cento e trinta reais), no Caixa de Autoatendimento, por meio de 

cartão e senha pessoal e intransferível, para pagamento em parcela única 

no valor de R$ 137,78 (cento e trinta e sete reais e setenta e oito 

centavos), com vencimento em 2.10.2016. Assevera ainda, que o 

requerente não realizou o pagamento do empréstimo no seu vencimento, 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, já que a quitação do referido débito aconteceu 

apenas em 31.10.2016, pugnando pela improcedência dos pedidos e, em 

pedido alternativo, seja a condenação arbitrada com moderação, 

razoabilidade e proporcionalidade. A impugnação à contestação veio para 

os autos (Id. 6803676). As partes foram intimadas a especificarem as 

provas a produzir (Id. 8060369), manifestando nos autos, conforme se vê 

do Id. 8072770 e 8197654. É o relatório. Decido. Trata-se de processo de 

menor complexidade e não tendo as partes interesse na produção de 

outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. O autor pretende seja 

declarada a inexistência do débito que levou a inscrição de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, pleiteado por indenização por danos 

morais e repetição de indébito. Inicialmente, ressalto que, no caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de 

consumo por equiparação, sendo a responsabilidade civil da requerida 

objetiva, desnecessária, portanto, a análise da culpa para sua 

caracterização. É incontroversa a existência de relação jurídica entre as 

partes e de ser o autor cliente da parte ré, conforme se vê da 

Ficha-Proposta Abertura de Conta (s) de Depósitos Pessoa Física (Id. 

6117817) e Proposta Para Emissão de Cartões de Crédito Bradesco (Id. 

6117826). Todavia, apesar da parte ré afirmar que o autor celebrou um 

empréstimo pessoal no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), para 

pagamento em parcela única de R$ 137,78 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e oito centavos) e, o não pagamento da referida quantia 

ocasionou a inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes, frente 

ao não reconhecimento do débito, cabia à parte ré demonstrar que os 

serviços foram contratados pelo autor, a fim de resolver a controvérsia, 

afastando a sua responsabilidade, já que os meios de prova estão à sua 

disposição, pois só assim comprovaria a efetiva prestação dos serviços 

ao consumidor, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e II, do CDC: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Assim, não trazendo para os 

autos qualquer documento comprovando a contratação do empréstimo, é 

imperiosa a declaração de inexistência do débito em discussão, já que 
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cabia a ela, nos termos do artigo 373, II, do NCPC, a prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

prova da qual não se desincumbiu. Dessa forma, resta evidenciada a falha 

na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência de 

excludente de culpa da vítima ou de terceiro. Caso agisse com maior rigor, 

certamente, evitaria a ocorrência de danos a terceiros, cujo nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de restrição ao crédito. Não obstante 

tenha a parte ré asseverado que não há danos morais, alegando que a 

restrição em nome do autor foi baixada quando do pagamento do débito, é 

incontroverso que o nome dele foi inserido no cadastro de proteção ao 

crédito, indevidamente, o que com certeza lhe ocasionou danos. É pacifico 

o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em 

cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do 

próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo. 

Assim, se da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 4964132), configurada está o 

dano moral a ser indenizado. Assim é o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DO REGISTRO NO SPC E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA MÓVEL – 

CONTRATAÇÃO POR FRAUDE DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA DE TELEFONIA - DEVER DE CAUTELA - INSCRIÇÃO NO ROL DE 

INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - VERBA INDENIZATÓRIA - MANUTENÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Demonstrado o ato 

ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque nessa 

hipótese o dano é presumido, basta a prova da ocorrência do fato que o 

gerou. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral 

deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom 

senso, moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com 

relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à 

capacidade econômica das partes.” (TJMT. RAC Nº 35529/2011. 5ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 24.08.2011). 

Para o arbitramento dos danos morais devem ser levados em 

consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. Nesse sentido: 

“INDENIZAÇÃO - EMPRESA DE TELEFONIA - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

IRREGULAR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DÉBITO DE 

SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE ERRO DE 

TERCEIRO - FALTA DE CAUTELA DA EMPRESA NA VERIFICAÇÃO DOS 

DADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO 

DO VALOR - FIXAÇÃO CONSOANTE PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INAPLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. O dano moral fica caracterizado pela injusta e indevida 

inscrição do nome da autora nos cadastros do SPC sem qualquer motivo 

para tanto. A falta de cautela da empresa de telefonia ao contratar 

indevidamente, uma linha telefônica com o CPF da autora, demonstra a 

culpa da apelante na prática do ato ilícito, e assim o seu dever de 

indenizar. O valor da indenização não deve ser abusivo e 

desproporcional, e também não deve acarretar enriquecimento sem causa. 

Ainda que haja redução do valor da indenização pretendido pelo autor, 

não há que se falar em sucumbência recíproca.” (TJMT, 2ª Câm. Cív., RAC 

nº 15859/04, Rel. Des. Marcio Vidal). Com relação à repetição do indébito, 

o art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor estabelece 

que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

A jurisprudência é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. Na hipótese dos autos, apesar da parte requerida afirmar 

que houve o pagamento que ensejou a inscrição do nome do autor no 

cadastro de inadimplentes, não se verifica a existência de má-fé da parte 

ré, talvez falta de organização, não havendo como prosperar o pleiteado, 

como pretendido pela autora. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos deduzidos na exordial para declarar inexistente o débito de R$ 

137,78 (cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), discutido 

nos autos e que deu origem a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, mantendo a liminar deferida (Id.4977146). Condeno a 

ré a indenizar os danos morais experimentados pelo autor que fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso (Sumula 54 STJ). Considerando que a 

parte ré ensejou a propositura da presente demanda, tendo o autor 

recorrido ao Judiciário para ver resguardado o seu direito, cabível a 

aplicação do principio da causalidade, para condenar a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 85, § 2º Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012798-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON LUIZ ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021591-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DE FATIMA MARQUES DOS REIS (EMBARGANTE)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GERMANA DE MORAES (ADVOGADO(A))

MARIANE GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

EDSON MAURO MAIA DA VEIGA (EMBARGADO)

 

Certifico que por erro material constou na decisão proferida no id 

10586328 intimação da parte embargada para manifestar sobre 

documentos juntados, no entanto, procedo a intimação da parte 

embargante para manifestação, tendo em vista que os documentos que 

constam no ID 9923918 foram juntados pela embargada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014486-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY RIGTTY RODRIGUES SOBRINHO (EXECUTADO)

NAYARA ALMEIDA CANDIDO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o mandado negativo, 

requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 916276 Nr: 40959-19.2014.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: RONALDO GONDIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVES JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 108, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958213 Nr: 4063-40.2015.811.0041

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CAMPANA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981819 Nr: 14937-84.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE JOSÉ DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 161/164 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1236127 Nr: 16897-07.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS RODRIGUES MALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA, SIDNEY 

OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RENATA GONÇALVES - 

OAB:175.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980135 Nr: 14198-14.2015.811.0041

 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: MEDRAR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GUIMARÃES 

JOUAN JUNIOR - OAB:10369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse na produção de outas provas, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 924088 Nr: 45928-77.2014.811.0041

 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: ROQUE DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 

- OAB/MT 15.013 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

08/10/2018, às 10h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996399 Nr: 21827-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO AUGUSTO DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 103/106.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 103/106

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 110 e determino a retificação 

da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 111), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988085 Nr: 17724-86.2015.811.0041
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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: ESPOLIO DE FRANCISCO GREGORIO DA SILVA, NABIL 

FARES GREGÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES VASCONCELOS, MARIA 

HELENA RONDON LUZ, MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Milton Vizini Corrêa 

Júnior - OAB/MT 3076 - OAB:, Dr.ª Carina Petrelli Corrêa Almeida - 

OAB/MT 18.050 - OAB:, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984935 Nr: 16301-91.2015.811.0041

 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: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

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

OAB:8.521/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, DEIVISON 

VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, FÁBIO LUIS 

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

BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 326/327 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 328/330), 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992704 Nr: 19731-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CECÍLIO DE BULHÕES

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

SEGURO S/A

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

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/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 do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 150/153 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1145357 Nr: 29791-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL JACINTO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 275/281 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990485 Nr: 18670-58.2015.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO 

CARLOS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS CORREA, CARLOS 

EDUARDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6.363, 

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363, LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217, 

MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 - Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004681 Nr: 25404-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENDRYW ROCHA GRACIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Henrique Lima - OAB/MS 

9.979 - OAB:, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 

- OAB/MT 15.013 - OAB:, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a requerida Mapfre Seguros S/A para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar a interposição de Recurso Especial, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002865 Nr: 24633-47.2015.811.0041

 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: MHBR, DEUSLENI APARECIDA BAZI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994773 Nr: 20926-71.2015.811.0041

 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: ANA MARIA DARIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MACEDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas dos autos ao digno representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142342 Nr: 28447-33.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VAZ DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 215/221 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094306 Nr: 8132-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICISSIMO BOLIVAR DA FONSECA, ROSANGELA 

FATIMA RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L OPERAÇÕES IMOBILIARIAS 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME, SIRLEI RODRIGUES 

PEREIRA, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA, 

LURDES MACHADO DANTAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA DE CARVALHO 

- OAB:3733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18002-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811, RITA DE CASSIA 

BUENO DO NASCIMENTO - OAB:16872/E

 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 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970519 Nr: 9544-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA RICALA DE MORAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHIAS CORSINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 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 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964007 Nr: 6514-38.2015.811.0041

 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: W. B. R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA OLÍVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ABADIA AGUIAR - 

OAB:OAB 2.906/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 73, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1120956 Nr: 19204-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE SOUZA GUIMARÃES, CID IMOVEIS 

EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CAETANO DO NASCIMENTO, RENATO 

CAETANO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:18662, GILMAR 

GONÇALVES ROSA - OAB:OABMT/18.662, RODRIGO LEITE DA COSTA 

- OAB:20362/O

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 113/115, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978288 Nr: 13196-09.2015.811.0041

 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: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVAIR NADIA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 153, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997416 Nr: 22358-28.2015.811.0041

 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: BRUNA THAIS MORAES QUEIROZ

 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

 Vistos, etc.

Considerando a inércia da parte autora, conforme certidão de fls. 138, 

determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960146 Nr: 4876-67.2015.811.0041

 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: ELIANE CRISTINA DE SOUZA PENAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRIK CAMARGO NEVES - 

OAB:156541/SP

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 96, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963375 Nr: 6196-55.2015.811.0041

 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: VALQUÍRIA DE CARVALHO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA DE CARVALHO 

AZEVEDO - OAB:9.359 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese à certidão de fls. 139, observa-se que a contestação foi 

apresentada tempestivamente, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 

141/142.

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação de fls. 144/148.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004891 Nr: 25486-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORÉCIO MENDES DE BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, JOANA APARECIDA COLETI, MARIO 

JOEL MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001886 Nr: 24222-04.2015.811.0041

 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: MANOEL FERNANDE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959139 Nr: 4442-78.2015.811.0041

 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: ROSANA DIAS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORION VEICULOS DISVECO LTDA, TOYOTA 

DO BRASIL S/A, PARA AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, LEONARDO FARINHA GOULART - 

OAB:110851 , THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Certifico que tentei contato com a advogada da parte autora por telefone 

e em todas as tentativas não obtive resposta. Desta forma, procedo a 

INTIMAÇÃO do advogado ANA MARCIA SOARES MODESTO a devolver os 

autos em cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que fez carga em 

04/09/2018, nos termos do art. 107 e art. 234, do CPC, sob pena de 

BUSCA E APREENSÃO dos autos.

 Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1163497 Nr: 37355-79.2016.811.0041

 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: RADIO CLUBE DE CACERES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE 

DIREITOS AUTORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - 

OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 244/252, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1018539 Nr: 31191-35.2015.811.0041
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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: ESMERALDA PEREIRA DE SOUZA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte requerida para 

no prazo de cinco (05) dias, manifestar a respeito de petições de fls. 74 

referente ao pedido de suspenção formulado pela parte autora.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1028242 Nr: 35930-51.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIAGUAS IMPORTAÇÃO EXPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 1039 e em razão do princípio da 

economia processual, defiro o solicitado, concedendo a parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para manifestar o interesse no prosseguimento 

do feito.

Decorrido o prazo e havendo manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983942 Nr: 15844-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da concordância quanto ao valor proposto para o 

pagamento da condenação, conforme fls. 144, requerendo o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 709465 Nr: 2345-47.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR LUIZ RIZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BUSANELLO, Leila Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 52 e determino a suspensão do feito pelo prazo de 

30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido este último prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022585-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRISELMA AURORA JOSE CUNHA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022585-30.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - 

DAMS - DPVAT proposta por Andriselma Aurora José Cunha em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 08/01/2016, conforme boletim 

de ocorrência anexado ID – 9101445 que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 1.940,00 (um mil e novecentos e quarenta 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ID – 9101439, 9101440, 9101441, 9101442, 

9101443,9101444, 9101445, 9101446, 9101447, 9101448, 9101449, 

9101450 e 9101451. Pela decisão (ID – 9204915), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação da parte requerida 

anexado ID – 10724874/10724941. Conforme (ID – 10808875/ 10808887) 

foi realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera. Na 

contestação (ID- 10887595/10887611), alega à requerida a preliminar da 

alteração do polo passivo da lide, da ausência de comprovação de 

entrega da documentação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, da ausência do laudo 

do IML, da regulação administrativa pendente – quanto ao pedido de 

DAMS. Devidamente intimada para apresentar impugnação, a parte autora 

manteve-se inerte conforme ID - 12224082. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de 

Despesas Médico – Hospitalares - DAMS - DPVAT proposta por 

Andriselma Aurora José Cunha em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar da alteração do polo passivo, da ausência de comprovação de 

entrega da documentação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, da ausência de laudo 

de IML. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 
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ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO ausência 

de comprovação de entrega de documentação, porque estão juntados - 

ID- 9101451. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual 

sob o argumento de que não houve pedido administrativo antes do 

ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido 

na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e 

prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

informa que logo após o acidente foi feito uma acordo judicial com a 

seguradora ficando pendente somente o reembolso pelas despesas 

médico – hospitalares, requerendo indenização no valor R$ 1.940,00 (um 

mil e novecentos e quarenta reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Histórico Clínico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico e gastos com medicamentos, após o ocorrido. A 

análise conjunta dos documentos acostados evidencia o nexo causal 

entre o acidente e as despesas médico – hospitalares. Comprovada a 

despesa, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O 

reembolso de despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo 

inciso III, e §§ 2º e 3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado 

à mera comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima 

com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos acostados, a requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados ID – 9101450, no valor de R$ 1.940,00 (um mil e novecentos 

e quarenta reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

desembolso até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente 

Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - DAMS - DPVAT 

movida por Andriselma Aurora José Cunha em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 1.940,00 (um mil e novecentos e quarenta reais) por restituição com 

despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente 

desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento), a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 810835 Nr: 17330-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA 

ESCRITORIO LTADA -ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7.355 A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Ante o laudo trazido pelo Banco às fls. 233/292 em que aduz ser credor 

do montante de R$212.730,61 – posição em 27 de outubro de 2017, 

INTIMO o requerente por meio de seu patrono (via DJE) para que se 

manifeste no prazo de 15 dias, sob pena de homologação.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação e 

demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841023 Nr: 45341-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALO MARÇAL

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

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase 

de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios ajuizada 

por RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA e RAPHAEL NEVES 

COSTA em face de MIGUEL GONÇALO MARÇAL.O executado é revel, 

sendo que às fls. 85 os credores pugnaram pela realização de BACENJUD 

com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do devedor(...)Com 

efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 0,37), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.Com efeito, intimo os credores para se 

manifestarem 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, tudo sob pena de arquivamento do feito.Decorrido o 

prazo e, não havendo manifestação dos credores no que tange a 

pesquisa realizada em epígrafe, tratando-se de direito disponível, 

arquive-se a presente ação com as anotações e baixas devidas.Sem 
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prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DOS 

CREDORES INDICAREM BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO DEVEDOR.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 897503 Nr: 27940-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO JUNQUEIRA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos em fase de cumprimento de sentença no que tange aos 

honorários advocatícios ajuizada por ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA 

DA SILVA e PEDRO SYLVIO SANO LITVAY em face de LUIS FERNANDO 

JUNQUEIRA NETO.Na sentença de fls. 241/246 o autor/executado foi 

condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 

R$ 10% do valor atualizado da causa, sendo intimado para pagamento às 

fls. 255, quedando-se inerte. Às fls. 250 os credores pugnaram pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome do devedor(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o 

referido procedimento restou inexitoso.Desta feita, intimo os exequentes 

para se manifestarem 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, sob pena de arquivamento do 

feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação dos credores no que 

tange a pesquisa realizada em epígrafe e, tratando-se de direito 

disponível, arquive-se a presente ação com as anotações e baixas 

devidas.Sem prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DOS 

CREDORES INDICAREM BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO DEVEDOR.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 954215 Nr: 2186-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS, CASTRO, VIGO, STUART ADVOGADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação de exibição de documentos em 

fase de cumprimento de sentença ajuizada por ASSIS CASTRO, VIGO, 

STUART ADVOGADOS em face de BRAVIA CORRETORA E 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.Na sentença de fls. 103/104 a 

autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

fixados em R$ 500,00. Às fls. 120 o credor pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome da 

devedora.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 a penhora on line é a 

principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão 

pela qual não se pode negá-la ao credor, 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 das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no mesmo prazo acima e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não 

havendo manifestação do credor no que tange a pesquisa realizada em 

epígrafe e, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de 

arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA 

DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1033969 Nr: 38635-22.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO WILSON MARTINEZ 

DE SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 Vistos etc.

Ante as circunstâncias apresentadas, revela-se imprescindível a 

realização de audiência para tentativa de composição, posto que incumbe 

ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação.

Para tanto, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo, ou proposta para a solução da lide.

Considerando que, na forma do § 3º do art. 3º do CPC, “A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”, nos termos 

dos artigos 139, inciso V, designo o dia 14/11/2018, às 15h00, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).

Intimo as partes da designação supra, via publicação desta decisão no 

Diário de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 853152 Nr: 55888-91.2013.811.0041

 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): M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 Vistos, etc.

Vê-se dos autos que foram realizadas todas as pesquisas com o fito de 

localizar bens passíveis de serem penhorados, todavia, sobejaram 

infrutíferas, razão pela qual o pleito de fls. 113 não merece prosperar.

Assim, INDEFIRO tal requerimento e, 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 
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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.: 404694 Nr: 36502-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDE MARIA DA CONCEIÇÃO

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

MERCANTIL

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

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - 

OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento julgada com resolução 

das questões pendentes.

Comparece Renilde de forma totalmente divorciada da realidade dos autos, 

afirmando que o Banco está em posse do DUT e CRV, o que não encontra 

amparo neste cadernor processual.

Desta feita, retornem ao arquivo, observando que a reiteração de pedidos 

dessa natureza pelo causídico, sem nenhuma base no feito, será motivo 

de aplicação de multa nos termos do artigo 77 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 867527 Nr: 7579-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.F. ALVES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:1892-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, INDEFIRO o pleito de fls. 63.

Outrossim, 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.

Ademais, ante a realização da citação ficta é a medida que se impõe. 

Assim, em atenção à orientação do CNJ de que a citação por edital deve 

ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito, 

determino a citação ficta da executada nos moldes do artigo 257, inciso II 

do Código de Processo Civil - o edital deverá ser publicado uma vez no 

sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o 

que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1081760 Nr: 2402-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERNANDES METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,.Em relação ao pedido de revogação da decisão que converteu a ação 

em execução, INDEFIRO, posto que sobre a decisão não recaiu qualquer 

recurso, ressaltando, ainda, que o requerido/executado se encontra em 

lugar incerto.No que tange ao pleito de inserção de restrição sobre o 

veículo objeto do contrato, DEFIRO, procedendo por meio do sistema 

Renajud (extrato em anexo), observando, quando da sua localização a 

penhora dar-se-á sobre o mesmo, caso não esteja por outro meio quitado 

o débito.Ademais, ante a alteração de posicionamento do Juízo, e em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia do executado, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, 

o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.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.Apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens do devedor passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito da credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis 

de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem 

prejuízo, intimo a exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se a exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 854806 Nr: 57326-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, no endereço citado na decisão de 

fls. 60, qual seja, Rua Presidente Juscelino Kubitschek, nº 03, Bairro 

Jardim Maria Izabel, Várzea Grande-MT, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 153 de 430



artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 942312 Nr: 55949-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVARES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante ao requerimento de fls. 52, nota-se dos autos que já fora 

realizada a pesquisa requerida.

Portanto, tratando-se de direito disponível e quedando-se inerte o autor 

quanto as pesquisas efetivadas, reiterando por ato já esgotado, 

arquivem-se com as anotações devidas.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 155326 Nr: 8794-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - 

OAB:13695/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIO MIRANDA - 

OAB:2467/MT

 Vistos etc...

 Tratam-se os autos de ação de depósito em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de FRANCISCA 

DO NASCIMENTO LIMA.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da 

devedora passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização 

de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o 

propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da devedora passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da credora no que tange 

as pesquisas realizadas em epígrafe e, tratando-se de direito disponível, 

arquive-se a presente ação com as anotações e baixas devidas.

Sem prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DA DEVEDORA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 390408 Nr: 26209-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA NARDEZ DE AQUINO LEÃO

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

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Tratam-se os autos de ação de reintegração de posse em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por BANCO FINASA S/A em face de 

MONICA NARDEZ DE AQUINO LEÃO.

Não obstante o pleito de fls. 39 no que tange ao cumprimento da sentença, 

às fls. 51 o Banco pleiteou pelo arquivamento do feito.

 Desta feita, tratando-se de direito disponível, acolho o pleito de fls. 51, 

determinando o arquivamento da presente ação com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 393054 Nr: 28510-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR ALBINO DE ALMEIDA

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

ARREDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA 

PANTAROTO - OAB:10.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 Vistos etc.

Ante o disposto na certidão de fls. 133, manifestem-se as partes no prazo 

de 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se os autos, como disposto ao final das 

fls. 129.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 414305 Nr: 2929-51.2010.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO MACIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

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

OAB:24730/PR, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Nos termos da decisão de fls. 209, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 10 (DEZ) DIAS, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial às fls. 215/230.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1013630 Nr: 29121-45.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINO DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, 

CONSIGNUM PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, ROSANA DE B. B. P. ESPÓSITO - 

OAB:4531-MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO A 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pela ré CONSIGNUM – 

PROGRAMA DE CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA, 

extinguindo quanto a esta o processo, nos termos do art. 485, VI do CPC e 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por CLEMENTINO DIAS DE 

MOURA em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, condenando o 

primeiro réu à exibição de toda documentação requerida na inicial, sob 

pena de expedição de mandado de Busca e Apreensão.Condeno o autor 

ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios 

ao segundo réu, que arbitro em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º 
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do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da 

concessão das benesses da assistência judiciária. Condeno o primeiro 

réu ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios 

ao autor, que da mesma sorte arbitro em R$ 1.000,00, nos termos do art. 

85, § 8º do CPC.Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 263466 Nr: 22119-39.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARIGUI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE NEVES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA 

PINTO - OAB:16727/PR, CARLOS EDUARDO NETTO ALVES - 

OAB:38686/PR, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT, 

MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - OAB:31117

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

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O, PRISCILA BASTOS TOMAZ 

- OAB:8.659/MT

 Vistos etc.

Junte-se o Malote Digital que está na contracapa dos autos, que 

encaminha o inteiro teor do acórdão prolatada no RAI 

1012723-61.2017.811.0000.

Compulsando os autos, observo que, após pesquisas efetuadas via 

convênio BACENJUD (fls. 91), RENAJUD (fls. 115), Certidões negativas em 

Cartórios (fls. 101/104), foi efetuada diligência via convênio INFOJUD.

Todavia, ao intimar a credora para manifestação, a instituição financeira, 

às fls. 124/125 pugnou pela tentativa de penhora via Bacenjud, bem assim 

a diligência via Infojud (já efetuada).

Às fls. 131 foi indeferido o pleito e determinada a intimação pessoal da 

credora, via correio com aviso de recebimento, sob pena de extinção e, 

desta decisão, foram interpostos os recursos de embargos de declaração 

e de agravo de instrumento, ambos sem êxito (fls. 142 e Malote Digital que 

segue).

De tal sorte, cumpra-se integralmente o determinado às fls. 131, no que 

tange à intimação pessoal da parte autora, para impulso dos autos, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1128462 Nr: 22377-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES 

LTDA EPP, ÉRICA COSTA LIMA DE PAULA, JOÃO DE SOUZA LIMA, ADIEK 

SOUSA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifique o Sr. Gestor se há alguma inconsistência no sistema, tendo em 

vista que Érica e Adiek são executados e no mandado e outros, consta 

como representantes da pessoa jurídica, corrigindo se for o caso.

Em que pese a propositura dos Embargos código 1168270 em apenso, 

observo que estes foram ajuizados apenas em nome do primeiro 

executado.

Desta sorte, cumpra-se integralmente a decisão anterior, quanto a citação 

dos demais, observando que a exordial de fls.67/71 foi juntada posto a 

regularização da assinatura do advogado, que realmente representa o 

Banco.

Intimo o Banco, via publicação desta determinação, para no prazo de 15 

dias efetuar o depósito da diligência, 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."

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1124487 Nr: 20661-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA, LUIZ 

ANTÔNIO ZANETI, FÁBIO LUCIANO GIANINI ZANETTI, FÁBIO LUCIANO 

GIANINI ZANETTI, ANDRE LUIS GIANINI ZANETI, ROSAMARIA GIANINI 

ZANETI, LUIZ ANTÔNIO ZANETI, MARIA ISABEL GIANINI ZANETI, ANDRE 

LUIS GIANINI ZANETI, LENIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO 

ZANET, ROSAMARIA GIANINI ZANETI, LILIAN DIAS PEREIRA ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848-B/MT

 Vistos etc.

Ante os novos endereços apresentados pelo credor quanto aos réus não 

citados, expeça-se mandado de citação quanto aos demais, nos locais 

declinados às fls. 98.

Intimo o Banco, via publicação desta determinação, para no prazo de 15 

dias efetuar o depósito da diligência, 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."

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757379 Nr: 9554-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS LOJ. VEST. CONFECÇ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MONTEIRO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a carta precatória devolvida que se encontra na capa dos autos.

Da análise dos autos constata-se a ausência de localização do 

executado, apesar das diversas diligências despendidas nesse sentido.

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Sem prejuízo, intimo a exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem arrestados ou requerer o que entender de direito, bem 
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como se manifestar acerca do veículo dado em garantia, tudo sob pena de 

extinção do feito.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 769248 Nr: 22199-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, HERCULES 

ZAMPIERI DE OLIVEIRA

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

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1312007, datado de 21/06/2018) concernente na apresentação de 

dados bancários do causídico do exequente.

Em primeiro lugar, tendo em vista o valor atualizado da dívida, INDEFIRO a 

penhora das quotas da executada (fls. 110/111) por enquadrar-se nos 

termos do art. 836 do Código de Processo Civil, haja vista que o valor de 

todas as quotas perfaz o montante de R$4.000,00 (Pasta de documentos 

sigilosos XXIX).

Procedo à transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, não 

obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 –TP 

oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para regularização e vinculação 

do valor contido no ID informado no extrato em anexo.

Após, com a vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 

em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimem-se os executados para que se manifestem no prazo de 15 

dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome de MH FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº 

04.731.079/0001-81, AGÊNCIA Nº4665, CONTA CORRENTE Nº 

13000183-5, BANCO SANTANDER S/A (033).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 299204 Nr: 12856-46.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO RICARDO DALL ASTRA, ANTONIO 

CESAR DOS SANTOS, ROSEMARY GRANDI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

O banco exequente pugnou pela realização da penhora sobre o veículo de 

fls. 201, localizado em consulta ao sistema Renajud.

Defiro o pleito de fls. 237 quanto à penhora sobre o veículo Fiat FNM 180, 

Ano 1975, Placa: HQR-4797 em nome do executado Plinio Ricardo Dall 

Astra, servindo, o extrato que segue, como termo de penhora, no entanto, 

a avaliação dependerá de sua localização, visto que se trata de réu em 

lugar incerto e os dados apurados, não são críveis para adoção, 

conforme print em anexo, do qual o executado deve ser intimado via edital.

 Assim, expeça-se edital de intimação, nos moldes dos artigos 257, inciso 

II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo o edital ser publicado uma vez no 

sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do DJE, 

o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

No mais, indefiro o pleito de fls. 240, haja vista que desde o 

protocolamento da petição já se passaram mais de 6 meses sem que o 

exequente tenha juntado aos autos as matrículas dos imóveis.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias acostar aos 

autos as certidões conforme determinado às fls. 196 e indicar onde o bem 

acima poderá ser apreendido e removido, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.

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.: 68754 Nr: 2761-30.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SANTO FERREIRA DE 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seriema Produtos Alimentícios Ltda., Edvino 

Ferreira de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT, EURIPEDES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, 

FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES ROCHA - 

OAB:3601-B, MARIA DAGMAR N. BRITO RODRIGUES - OAB:3.602-B

 (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente feito, determinando a remessa dos autos, com as nossas 

homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível (Falências e Recuperação 

Judicial) procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 722876 Nr: 18440-55.2011.811.0041

 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): EDGAR ELIAS JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, ANA 

MARIA ELIAS DE OLIVEIRA

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

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVIII). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Outrossim, vê-se dos autos que 

foram realizadas todas as pesquisas com o fito de localizar bens 

passíveis de serem penhorados, todavia, sobejaram infrutíferas, com a 

confirmação por meio do próprio exequente quanto à existência de imóveis 

(fls. 168/169). Decorrido o prazo sem manifestação, ante a inexistência de 

bens passíveis de serem penhorados, o ARQUIVAMENTO do feito é a 

medida que se impõe. Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante 

de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 65831 Nr: 3052-45.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cymac Construções Civis Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

 (...) “A 3ª Turma do STJ, no recentíssimo julgamento do Recurso Especial 

1.522.092-MS, de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

passou a entender que a situação de abandono do processo não se 

confunde com a inércia do exequente no âmbito do processo de 

execução, sendo, portanto, para o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, desnecessária a intimação pessoal do credor (v. u., j. 6 de 

outubro de 2015, DJE de 13 de outubro de 2015).” Além do mais, em 

atenção ao novo Código de Processo Civil (2015), é sabido que a 

suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis implica 

também a suspensão da prescrição, todavia, somente pelo prazo de um 

ano, após o qual começa a fluir a prescrição intercorrente. (...) Além do 

mais, o credor trata-se de instituição financeira, de modo que deveria ter 

buscado formas de localizar bens passíveis de penhora e de propriedade 

dos devedores com o escopo de evitar delongas desnecessárias 

concernentes à marcha processual e, sobretudo, a ocorrência da 

prescrição. Desta maneira, não resta outra alternativa a este Juízo 

especializado senão reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente 

in casu. Com efeito, com a entrada em vigor do novo Código Civil, 

recomeçou a contagem pelo prazo quinquenal, por se tratar de dívida 

líquida, estando fulminada a pretensão em 2003 (Artigo 206, § 5º, inciso I, 

do Código Civil), culminando, portanto, na prescrição intercorrente. Posto 

isso, e por tudo mais que dos autos consta, pronuncio a prescrição 

intercorrente da pretensão executória e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso II do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Sem prejuízo, 

proceda-se à baixa de eventual penhora existente nos autos. P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1168270 Nr: 39410-03.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES LTDA EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:16.445/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No que tange ao requerimento de concessão das benesses da 

assistência judiciária, faço constar que, em que pese a vultosa quantia 

transacionada, é certo que esta se encontra em dificuldades financeiras, 

tanto que possui inúmeros protestos em seu nome.

Em se tratando de pessoa jurídica, deve-se considerar o teor da 

Súmula/STJ n. 481: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais".

Feitas essas considerações, nos termos do art. 98 do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita.

No mais, ante a arguição de excesso de execução, fixo ao embargante o 

prazo de 15 dias para a emenda da inicial, para apresentação da memória 

do cálculo indicando o valor que entende correto, nos termos do § 3º do 

art. 917 do NCPC (§ 5º do art. 739-A do CPC/73), sob pena de não 

conhecimento dos pedidos revisionais e, se for o caso, rejeição liminar 

dos embargos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1195085 Nr: 3069-41.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERADORA DO VALLE LTDA, ANDRE LUIS GIANINI 

ZANETI, ROSAMARIA GIANINI ZANETI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que as custas de distribuição foram arrecadadas – Claudine.

 Vistos etc.

Ante a arguição de excesso de execução, fixo aos embargantes o prazo 

de 15 dias para a emenda da inicial, para apresentação da memória do 

cálculo indicando o valor que entende correto, nos termos do § 3º do art. 

917 do CPC, sob pena de não conhecimento dos pedidos revisionais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 65831 Nr: 3052-45.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cymac Construções Civis Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

 (A SENTENÇA FOI LANÇADA COMO INTERCOLUTÓRIA, PORTANTO, 

TRANSCREVO A PARTE FINAL COM O CÓDIGO CORRETO)

Desta maneira, não resta outra alternativa a este Juízo especializado 

senão reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente in casu.

Com efeito, com a entrada em vigor do novo Código Civil, recomeçou a 

contagem pelo prazo quinquenal, por se tratar de dívida líquida, estando 

fulminada a pretensão em 2003 (Artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil), 

culminando, portanto, na prescrição intercorrente.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, pronuncio a prescrição 

intercorrente da pretensão executória e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades de 

praxe.

Sem prejuízo, proceda-se à baixa de eventual penhora existente nos 

autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 745118 Nr: 42235-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA SERIGRAFIA LTDA. ME, SUZANA DE 

OLIVEIRA FERRAZ, DANILO DE CASTRO FERREIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

 Vistos etc...

Às fls. 558/559 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, defiro o pleito e, 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 parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 

12.302,43 que será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a 

decisão de possíveis arguições dos executados (art. 854, § 3º do CPC).
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Na mesma oportunidade, nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, procedo a 

INTIMAÇÃO dos executados Casa da Serigrafia e Suzana, por meio de 

seu advogado, para que se manifestem acerca do bloqueio realizado em 

suas contas bancárias (R$ 646,80 – Casa da Serigrafia e R$ 11.655,63 - 

Suzana) no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.

No mesmo prazo, 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 arquivamento do feito e desbloqueio do montante 

penhorado via BacenJud.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 952683 Nr: 1311-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, MARIO 

LUIZ DE ANDRADE

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

OAB:8922, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVIII). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Outrossim, expeça-se novo 

mandado de citação quanto ao 2º executado Mario Luiz, para tanto, intimo 

o Banco exequente para que, no prazo de 15 dias, promova ao depósito 

da diligência para cumprimento do mandado expedido nestes autos, nos 

termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Caso a diligência seja infrutífera, expeça-se o regular edital de citação, 

com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, 

inciso II, do Código de Processo Civil, o edital deverá ser publicado uma 

vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através 

do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Decorrido o prazo 

sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 360151 Nr: 30169-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação de execução ajuizada por Banco 

Industrial do Brasil S/A em face de Cristhianne Nigro Pimenta de Campos.A 

executada foi devidamente citada, pleiteando pela designação de 

audiência de tentativa de conciliação às fls. 281.Às fls. 241 o exequente 

pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos 

financeiros em nome da executada(...)Com efeito, considerando que a 

busca de ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e 

bloqueou valores ínfimos (R$ 10,49), 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.Sem prejuízo(...)intimo as partes, via DJE, para 

comparecerem à audiência de conciliação que designo para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 15h30, fazendo-se constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para 

contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex.Saliento que cabe às 

partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com 

poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 786223 Nr: 40112-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO BOEIRA LTDA-ME, RAMÃO 

JACINTHO DA SILVA

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

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

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, DEFIRO o 

pleito de fls. 78 e, SUSPENDO o presente feito nos termos do artigo 921 do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 328121 Nr: 879-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOT SISTEMAS LTDA, ANTONIO CARLOS 

TRITA, RÉGIS LIBERALI WEISSHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação Monitória em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face 

de LOT SISTEMAS LTDA, ANTONIO CARLOS TRITA e RÉGIS LIBERALI 

WEISSMER.Às fls. 90 o credor pugnou pela realização de BACENJUD com 

o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos devedores(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 12.448,87 

que será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos devedores.Desta feita, nos termos do artigo 854, 

§ 2º do CPC, expeça-se mandado de INTIMAÇÃO DO EXECUTADO REGIS 

LIBERALI WEISSHEIMER, a ser cumprido no endereço: Rua Doutor Antonio 

Maciel Epaminondas, Nº 476, Bairro: Carumbé, nesta cidade, para que se 

manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta bancária (R$ 

667,87) no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo 

artigo.Outrossim, nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, expeça-se 

mandado de INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ANTONIO CARLOS TRITA, a ser 

cumprido no endereço: Rua Osvaldo da Silva Correa, Nº 2020, Casa 13, 

Bairro: Despraiado, nesta cidade, para que se manifeste acerca do 

bloqueio realizado em sua conta bancária (R$ 11.781,00) no prazo de 05 

dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Para tanto, intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito das diligências, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de arquivamento do 

feito e desbloqueio do montante indisponibilizado via Bacenjud.Decorrido o 

prazo e, não havendo manifestação do credor no que tange a pesquisa 

realizada em epígrafe, tratando-se de direito disponível, arquive-se a 

presente ação com as anotações e baixas devidas.Após, concluso para 

deliberações.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 290954 Nr: 10846-29.2007.811.0041

 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: AMILCAR JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUAPÉ PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 Vistos etc...

Compulsando o caderno processual, tem-se que foi efetuado o depósito 

no valor de R$7.393,69 - fls.31, sendo proferida a sentença de fls.155/166 

e no despacho de fls.154, expedido o alvará de fls.167/168 n.62398/2010 

- 4ª VC.

Em 12/02/2014 a Iguape Participações - nova denominação da ABS 

Participações S/A (fls.214), requereu o levantamento dos valores 

depositados, dando azo ao despacho de fls.227: "por verificar que não 

houve liberação do alvará expedido às fls.168...", motivo do ofício de 

fls.233 e 238 à Conta Única, que por sua vez, às fls.240 salientou 

"Informamos que foi vinculado. Proc.10846-29.2007".

No entanto, na conta em comento constam os seguintes saldos 

26001245433169 - R$30.692,48, 3700109022984 - R$15.323,90 e 

R$28,76, ou seja, não se sabe se efetivamente houve o levantamento do 

alvará n.62398/2010 pois se tem uma conta com saldo R$28,76, assim, 

como, surgem outros, sem lastro no feito.

Desta feita, oficie-se a Conta dos Depósitos Judiciais para efetivamente 

responder se o alvará n.62398/210, foi efetivamente pago, indicando a 

pessoa que efetuou o levantamento, caso ainda esteja depositado, que 

seja indicada qual das contas acima refere-se ao depósito inicial 

R$7.393,69, encaminhando cópia de todos os documentos acima e deste 

despacho.

Ademais, intime-se a Iguapé Participações S/A, via correio com aviso de 

recebimento para, no prazo de 15 dias efetuar o pagamento do valor da 

condenação de R$ 3.008,64, 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, bem como constituir 

novos patronos, haja vista a revogação de fls. 232.

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.: 404172 Nr: 35876-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSG - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

INFORMÁTICA LTDA - EPP, SILENE DOS SANTOS GRANJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Gattass - OAB:12.264 

MT

 Vistos, etc.

Nos termos da decisão de fls. 109, expeça-se TERMO DE PENHORA 

quanto ao imóvel matriculado sob nº 73.832 – C. R. I. 5º Ofício, nos termos 

do acordo de fls. 105/106, oficiando-se ao respectivo cartório e 

intimando-se o exequente para recolhimento dos emolumentos.

Após, tudo cumprido, aguarde-se o cumprimento do acordo, nos termos 

da decisão de fls. 109 parte final.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 744658 Nr: 41727-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON AZEVEDO DUARTE FILHO

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

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Banco retirou a carta precatória em 01/04/2016, requereu dilação de 

prazo em 23/05/2016, após intimação via DJE e pessoal, dando azo ao 

despacho de fls.127, com indeferimento de pleitos protelatórios, no 

entanto, em 25/10/2016 protestou pela citação via AR, motivo do 

indeferimento de fls.131, sem recurso em 16/03/2017, com admoestação 

da aplicação a multa de 20% do valor da causa, não devolveu a carta e, 

informou a impossibilidade de fazê-lo, o que pode ocorrer via malote digital, 

requerendo seu envio em 27/03/2017, sem, contudo, apesar de 

conhecimento comezinho, juntar as guias de distribuição dessa naquela 

Comarca.

Diante do exposto, concedo o prazo de 05 dias, IMPRORROGÁVEL, para 

que o Banco junte as guias de distribuição da carta precatória em 

Recife/PE, bem como, do comprovante da diligência do Meirinho naquela 

Comarca, tudo sob pena de tornar definitiva a multa de 20% do valor da 

causa em favor do Estado.

Descumprido, o que será reconhecido como falta de interesse na ação, 

intime-se para cumprir no mesmo prazo e admoestação, empós, conclusos 

para extinção.

CUMPRIDO, proceda-se ao envio da Missiva à Comarca de Recife-PE (fls. 

115) via MALOTE DIGITAL E, aguarde-se o retorno da missiva.

Sem prejuízo, saliento que valor vinculado aos autos perfaz nesta data o 

montante de R$5.580,08 (extrato em anexo).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1313967 Nr: 11795-67.2018.811.0041

 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: GILBERTO RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 18.806, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se ao apensamento destes autos ao de nº 

54542-37.2015.811.0041, Código nº 1068016 com as formalidades de 

praxe.

Ademais, DEFIRO o pleito liminar quanto a SUSPENSÃO da execução, no 

que tange aos imóveis descritos às fls. 05, ambos objeto da ação principal 

(execução - código nº 1068016), matriculados sob o nº 6.683, 6.684, 

6.686 e 7.721 – todos registrados no 1º Ofício de Várzea Grande/MT.

 Assim, diante da presença dos requisitos legais previstos no artigo 678 

do Código de Processo Civil, notadamente a prova da posse, demonstrada 

pelos documentos de fls. 15/29.

Registre-se que os enunciados constantes das Súmulas nº 84 e 375, 

ambas do Superior Tribunal de Justiça, estatuem respectivamente que "é 

admissível à oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de 

posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que 

desprovido do registro." e "O reconhecimento da fraude à execução 

depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do 

terceiro adquirente.".

Posto isso, cite-se o embargado/exequente, por meio de seu advogado 

constituído nos autos na ação principal, nos termos do artigo 677, § 3º, do 

Código de Processo Civil, para, querendo, oferecer resposta no prazo de 

15 dias (art. 679 do Código de Processo Civil), ciente de que, não 

contestada à ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor na petição inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (arts. 334 e 344 do mesmo Codex).

Por fim, os demais pleitos constantes da petição inicial serão apreciados 

oportunamente, em sentença, após o contraditório e eventual instrução 

processual.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 332144 Nr: 2903-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. CONSTRUÇÕES LTDA, TELMA REGINA 

RIBEIRO DONATONI, LOURDES DELPHINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:OAB/MT 852, PATRICIA TANIA RIBEIRO DE AZEVEDO - 

OAB:14045

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da cópia da decisão oriunda dos autos de código nº 

830586 constante da capa dos autos, bem como a petição de protocolo 

nº827295/2018 de 02/08/2018.

Com efeito, ante o decurso do tempo (06 anos), determino a realização de 

nova avaliação do bem, assim, expeça-se o necessário mandado de 

avaliação do bem imóvel indicado às fls. 115, nos termos dos artigos 870 e 

873, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Para tanto, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, promover ao 

depósito das diligências para o cumprimento dos mandados expedidos 

(avaliação e intimação quanto aos executados) nestes autos, nos termos 

do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

cuja guia para pagamento deverá ser emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Ademais, de forma definitiva, indeferindo, desde já dilação de prazo e/ou 

qualquer outra medida protelatória, sob pena de extinção por manifestou 

desinteresse.

Após, retornem-me os autos conclusos para designação de hasta pública, 

se for o caso.

Sem prejuízo, ante as informações de fls. 300, fica o causídico Carlos 

Eduardo impossibilitado de obter vista dos autos fora da Secretaria.

Em tempo, quanto ao pleito do causídico André Castrillo, tenho que o pleito 

independe de deferimento, observando, no entanto, que estando a 

transcorrer prazo em favor de qualquer das partes, restar-lhe-á a carga 

rápida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 333041 Nr: 3843-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AMARANTE PASSOS - 

OAB:15022/DF, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12750/MT, 

LAUANE ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - OAB:10.610-B, LUIZ 

HENRIQUE VOLPE CAMARGO - OAB:7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos, etc.

Inicialmente, tenho que os argumentos da exequente de fls.353/354, não 

se coadunam com a realidade dos autos, posto que o réu não compareceu 

em juízo, mas sim foi representado pelo Curador Especial, em face de a 

citação via edital, além do que, a intimação da penhora obedece a norma 

legal visto que o artigo 841 do CPC, firma que formalizada a penhora será 

o réu imediatamente intimado e como se trata de imóvel, sua cônjuge.

Desta feita, indefiro o pedido supra mencionado em sua totalidade, e de 

consequência, intime-se o devedor e em caso de ser casado, sua esposa, 

via edital, com prazo de 20 dias, nos termos do artigo 257, II do CPC., 

transcorrido, certifique-se.

Intimo o exequente para declinar o saldo devedor no prazo de 15 dias.

Empós, nos termos do artigo 6 da Lei n.5.741/71, determino a venda do 

imóvel hipotecado em praça pública, por preço não inferior ao saldo 

devedor, encaminhando-se à Central de Praça e Leilão.

Se não houver licitante na primeira praça, será o imóvel adjudicado à 

exequente, ficando os executados exonerados do restante da dívida, 

ressalvada, entretanto, a faculdade de remir o imóvel, mediante depósito 

em juízo, até a assinatura do auto de arrematação, de importância que 

baste ao pagamento da dívida e acréscimos.

Outrossim, intimo a exequente para informar se o imóvel se encontra 

desocupado e não estando, expeça-se mandado de intimação dos atuais 

moradores para desocupação voluntária no prazo de 30 dias, após o que 

dar-se-á via força policial.

Para tanto, intimo o exequente para que promova ao depósito das 

diligências, que deverão ser recolhidas nos termos do Provimento nº. 

07/2017 – CGJ, cuja guia para pagamento deverá ser emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).

Sem prejuízo, tendo em vista que as peças de fls. 355/360 são idênticas à 

petição de fls. 353/354 proceda-se ao desentranhamento entregando ao 

subscritor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 68657 Nr: 4483-36.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN MANOEL DE ALMEIDA, ELISA 

BENEDITA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA 

- OAB:9259, WILSON SANCHES MARCONI - OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVIII). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Decorrido o prazo sem 

manifestação, ante a inexistência de bens passíveis de penhora, 

SUSPENDO o feito nos termos do art. 921 do CPC/2015. Sem prejuízo, 

INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), 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.: 66887 Nr: 7737-51.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, indefiro o pedido de unificação dos autos, posto que os 

argumentos não tem o condão de modificar o juízo natural, tendo caráter 

procrastinatório, comum por parte do exequente, que deu causa a 

devolução da carta precatória por mais de uma vez, em face de sua 

inércia perante o juízo deprecado.

Desta feita, intimo o exequente para comprovar o recolhimento das custas 

de distribuição da carta precatória para Barra do Bugres, para nova 

avaliação e expropriação do bem, no prazo improrrogável de 15 dias, sob 

pena de extinção, INDEFERINDO desde já pedido de dilação de prazo e 

outro que não tenha o condão de solucionar a pendência acima, sob pena 

de aplicação da multa do artigo 77 do CPC.

Recolhida as custas, encaminhe-se a missiva via malote digital, utilizando 

para tanto, cópia da última que foi devolvida.

Caso contrário, intime-se via AR para cumprir em 05 dias, com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 79471 Nr: 4145-67.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA 

- OAB:8203/MT, PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 17.803

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos 

nos endereços de fls. 124/125, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 75173 Nr: 1840-13.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA FILHO

 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:

 Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM e intimo o Banco para que traga aos autos a 

matrícula atualizada do imóvel e planilha atualizada de débito, no prazo de 

15 dias.

Ato contínuo, tendo em vista que a última avaliação foi realizada em 2012, 

expeça-se novo mandado de avaliação (por tratar-se de comarca 

contígua) nos termos do art. 870 do Código de Processo Civil/2015.

Após, com a nova avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

inclusive o devedor via edital e se casado for sua cônjuge, com prazo de 

20 dias, nos moldes do artigo 257, II do CPC.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos à Central de Hasta Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1068016 Nr: 54542-37.2015.811.0041

 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): BETA EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA, SONIA MARIA 

BISPO DE AMORIM ARRUDA, ROBERTO CESAR ALONSO DE AMORIM 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 18.806, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante ao requerimento de fls. 197 parte final e, em atenção à 

orientação do CNJ de que a citação por edital deve ser precedida de 

busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito (extrato em anexo), 

determino a citação ficta dos executados.

Desta feita, expeça-se o regular edital de citação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Após, conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, em consonância com o art. 337 da C.N.G.C, proceda-se à 

abertura de volume.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 825774 Nr: 31748-90.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. ZAMPIERI ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT

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

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, Marco Antonio de Almeida Ribeiro 

- OAB:4.466/SP

 ,- RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON 

ANDRADE). Sendo assim, inequívoca a extinção do feito, ante a falta de 

pagamento dos emolumentos, bem assim do cálculo de atualização na 

forma correta.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

e DECLARO EXTINTA esta ação ajuizada por DOM CONVENIÊNCIAS – D. 

ZAMPIERI ME em face de BANCO BRADESCO S/A, com fulcro no art. 267, 

IV, do CPC/73 (art. 485, IV do CPC).Transitada em julgado, arquivem-se 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de 

setembro de 2.018.Dr. Paulo Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 786231 Nr: 41585-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. ZAMPIERI ME, DOMENICO ZAMPIERI

 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: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT

 Vistos etc.

 Segue cópia da sentença prolatada nesta oportunidade nos Embargos à 

Execução em apenso - autos código 825774.

Observo que sobre a penhora e avaliação de fls. 218 não foi apresentada 

impugnação por qualquer das partes, encontrando-se o gravame 

devidamente registrado na matrícula do imóvel, como se infere às fls. 230.

Apesar de datar o laudo de fls. 218 de 03/08/2015, considerando que 

neste interregno o preço dos imóveis não sofreu alteração, deixo de 

determinar nova avaliação.

De conseguinte, intimo o Banco para que traga aos autos a planilha 

atualizada de débito, no prazo de 15 dias, bem como, informe a situaçao 

fática do bem em questão tendo em vista que se encontra hipotecado em 

favor da Petrobrás Distribuidora S/A e, em sendo o caso requerer a 

intimação desta do ato em comento.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 724592 Nr: 20262-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE M.T. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES, ALENCAR 

FARINA, CARLA CRISTINA DUNIZ FERRER FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

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

OAB:6943/MT, RUY DE SOUZA GONÇALVES - OAB:12133/MT

 Vistos, etc.

Em análise aos autos, verifica-se que a parte executada ingressou com a 

Exceção de Pré-executividade de fls.264/267, questionando o cálculo 

homologado às fls.210, já alcançado pela coisa julgada material, diante da 

certidão de fl.242.

Portanto, a alegação para discutir matérias já analisadas é vetado em Lei, 

pois ocorreu a preclusão temporal, nada mais a acrescentar.

Além do que, a Exceção de Pré-executidade visa discutir matérias de 

ordem pública que dispensa dilação probatória, não servindo de 

instrumento para questionamento de cálculo do Contador homologado.

Deveria a parte Executada, quando da referida homologação, ter 

ingressado com recurso próprio.

Deste modo, rejeito a Exceção de Pré-executividade, devendo o feito 

seguir seu curso.

Assim, certifique-se sobre o decurso do prazo para pagamento do saldo 

remanescente. Em caso negativo, conclusos para proceder penhora on 

line, devendo o credor apresentar demonstrativo do débito homologado 

remanescente, para efetivação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023806-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARINA GUIMARAES WACHTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 3 8 0 6 - 8 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROSA MARINA 

GUIMARAES WACHTEL Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. 

(Paulo Eduardo) Vistos... Na decisão de ID 8205201 (22/06/2017) o autor 

foi intimado para esclarecer o motivo do encaminhamento da notificação 

extrajudicial a endereço diverso do contido no contrato. Em sua primeira 

manifestação (ID 8847647 – 14/07/2017) o autor requereu dilação de 

prazo por 30 dias para cumprimento da determinação. Posteriormente no 

ID 12468002 (29/03/2018) o autor requereu dilação por mais 60 dias, tal 

comportamento ocorreu novamente no ID 14573402 (06/08/2018), no qual 

requereu mais 30 dias. Desta feita, considerando que todos os prazos 

requeridos já se findaram e que até a presente data não há 

esclarecimento do envio da notificação a endereço diverso e nenhum 

outro documento que comprove a constituição em mora da parte adversa, 

concedo ao autor o prazo improrrogável de 05 dias, para que resolva a 

situação fática descrita anteriormente, sob pena de extinção por ausência 

de pressuposto. Saliento que novos pedidos de dilação de prazo e/ou 

protelatórios não serão deferidos/admitidos. Transcorrido o prazo, não 

cumprido, certificado, concluso para extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012700-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A P F BERICO AUTO ELETRICA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012700-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: A P F BERICO AUTO 

ELETRICA - ME Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo 

Eduardo) Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 14466538, 14674054 e 

14674064. 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 CITROEN C4 PALLAS, placa: OBO-0111 

(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 
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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 da 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”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 13202434. 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, 14 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023815-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FRANCISCO VILANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023815-44.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: DIEGO FRANCISCO VILANI Vistos. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 9448270, bem como 

o termo de restituição de Id. 14264354 JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014343-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014343-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA Verificado 

pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente 

recolhidas. Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

14135141 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao 

pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema Renajud, e de 

eventuais protestos, faço constar que não há determinação judicial nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009247-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SILVA PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009247-86.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: CLAUDIO SILVA PEREIRA LEITE Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

Vistos. Verifica-se na petição de Id. 14263915 que as partes entabularam 

acordo com o objetivo de encerrar o presente litígio. Destaco que, 

conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na regra 

disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a renúncia ao 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013918-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIESER OLIVIO WENDLAND (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013918-21.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ELIESER OLIVIO WENDLAND Verificado pela estagiária Anne 

M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORE em face de ELIESER OLIVIO 

WENDLAND, ambos qualificados nos autos em referência. Da análise da 

exordial, constatou-se a ausência notificação extrajudicial, razão pela 

qual, foi concedido ao autor o prazo de 15 dias para emendar a inicial. No 

entanto, após esta decisão, o autor manteve-se silente, restando 

inequívoco o seu desinteresse no prosseguimento da ação. Desta feita, 

ante a ausência do documentos imprescindível para amparar esse tipo de 
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ação, 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 

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, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por AYMORE em face de ELIESER OLIVIO WENDLAND, em razão 

da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações 

e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005375-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DA SILVA RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005375-63.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: ADILSON DA SILVA RONDON Verificado pela estagiária 

Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO PAN S.A em face de 

ADILSON DA SILVA RONDON, ambos qualificados nos autos em 

referência. Da análise da exordial, constatou-se a ausência notificação 

extrajudicial valida e eficaz, uma vez que não fora esgotado todos os 

meios para tanto, desta feita foi o Banco intimado para emendar a inicial, 

enviando notificação ao endereço comercial do devedor. No entanto, após 

esta decisão, o autor limitou-se em pugnar pelo deferimento da inicial, sem 

cumprir com o que lhe fora determinado, o que foi indeferido mediante o 

despacho de Id. 13431383, ficando salientado que em caso de não 

cumprimento do determinado, seria lhe aplicado a multa do artigo 77, IV do 

CPC em 20% do valor da causa em favor do Estado. Contudo, apesar de 

intimado e salientado a instituição financeira limitou-se em pugnar 

novamente pelo deferimento da inicial, se quer juntando aos autos nova 

tentativa de notificação pessoal do devedor mediante AR, restando 

inequívoco o seu desinteresse no prosseguimento da ação. Desta feita, 

ante a ausência do documentos imprescindível para amparar esse tipo de 

ação, 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 

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, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BANCO PAN S.A em face de ADILSON DA SILVA RONDON, 

em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de setembro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023493-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023493-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABIO DE SOUZA 

OLIVEIRA Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram 

devidamente recolhidas. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Dec.-Lei n. 911/69 ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de FABIO DE SOUZA OLIVEIRA ambos 

qualificados nos autos em referência. Da análise da exordial, verificou-se 

a ausência de comprovação da mora do requerido, razão pela qual, fora o 

Banco intimado à sanar tal pendencia. Ao manifestar-se ao Id. 12318402 a 

instituição financeira limitou-se em pugnar pela dilação de prazo por 30 

dias para cumprimento de tal ato, o que fora indeferido no despacho de Id. 

13418356 sendo o autor intimado a comprovar a constituição em mora do 

devedor, ficando salientado que em caso de pedido diverso sem o condão 

de solucionar a pendencia, seria lhe aplicado a multa do artigo 77, IV do 

CPC em 20% do valor da causa em favor do Estado. Contudo, apesar de 

intimado e salientado, o requerente limitou-se em pugnar pela dilação de 

prazo por 30 dias, restando inequívoco o seu desinteresse no 

prosseguimento da ação, principalmente quando se trata de pressuposto a 

ser preenchido antes do ajuizamento da lide. Desta feita, ante a ausência 

de documentos imprescindíveis para amparar esse tipo de ação, a 

extinção é medida que se impõe. Senão, vejamos: “TJMT - E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 

911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE 

DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA DE ENTREGA DE 

TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - 

INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM 

ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital 
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não deve ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora 

era conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal 

por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (APELAÇÃO Nº 

54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Pelo 

exposto, e por tudo mais, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de FABIO DE SOUZA OLIVEIRA, em razão da ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, embasado no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas 

devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3729-21.2006.811.0041 – CÓDIGO 234531

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A

PARTE RÉQUERIDA: GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA e RODRIGO 

SÉRGIO KULEVICZ e RICARDO JOSÉ KULEVICZ e ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ e THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ e RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR e RENATA CRISTINA KULEVICZ

INTIMANDO(A, S): Therezinha Sobral Kulevicz, Cpf: 79126049104, Rg: 

0861313-3 SSP MT, Renata Cristina Kulevicz, Cpf: 92878024168, Rg: 

128.96.42-0 SSP MT

DATA DE DISTRIBUIÇÃO: 05/05/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 647.171,23

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das executadas acima qualificadas, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, de que foram PENHORADOS os bens 

descritos e caracterizados no item seguinte deste edital, bem como da 

nomeação do executado Ricardo José Kulevicz como depositário fiel dos 

bens penhorados.

BEM PENHORADO: : a) 01 (um) lote de terrenos para construção, sob n° 

08 da quadra 06, situado no Loteamento "Jardim Bela Vista", com área de 

300m2, de frente para a Rua dos Radialistas, situado na zona urbana de 

Rondonópolis/MT, matriculado sob o nº 17.889 no Cartório de Registro de 

Imóveis de Rondonópolis/MT, de propriedade do executado Ricardo José 

Kulevicz; b) 01 (um) lote de terreno para construção, sob n° 09 da quadra 

06, situado no Loteamento "Jardim Bela Vista", com área de 433,802, de 

frente para a Rua dos Radialistas, situado na zona urbana de 

Rondonópolis/MT, matriculado sob o nº 29.626 no Cartório de Registro de 

Imóveis de Rondonópolis/MT, de propriedade do executado Ricardo José 

Kulevicz

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 18 de setembro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 54460-40.2014.811.0041 – CÓDIGO 939697

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DO EXEQUENTE: GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI, 

FABIULA MULLER KOENIR

PARTE REQUERIDA: FRANKLIN DIAS MARCIAL

ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA

INTIMANDO(A, S): Franklin Dias Marcial, Cpf: 63236958553, Rg: 3.534.694 

SSP BA

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 multa de 20% sobre o valor da causa, consoante previsto no art. 

774 do CPC.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030930-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER MOREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência para o cumprimento do mandado necessário, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027448-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS (REQUERENTE)

KEIT DIOGO GOMES (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Deverá o apelado responder o recurso de apelação acostado aos autos, 

no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007585-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PINHEIRO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre restrição e resposta de pesquisa 

online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho 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 OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O depósito da condenação já foi efetivada nos autos, devendo 

o autor sobre ele manifestar no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20.09.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003062-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENEFRIDA VAREIO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.
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Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027562-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo de Lei. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023926-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO DOS SANTOS PIRES (AUTOR(A))

JOSE DOS SANTOS NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20.09.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020127-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PEDRO 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 Vistos, etc. A execução possui procedimento 

próprio onde não dispensa a atuação do meirinho no ato citatório, em face 

de outros atos a ser realizados que não é de competência do carteiro. 

Assim, adite-se o mandado no endereço indicado pelo cre dor para regular 

cumprimento. Cumpra-se. Cuiabá, 03.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016949-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Em face da citação válida, intime-se 

a parte requerida por mandado para manifestar sobre acordo anunciado 

nos autos e informar se o bem lhe foi restituído. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03.09.18.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011973-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ARAUJO NAZARIO (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. Cuiabá, 03.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016301-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA MOTA (REQUERIDO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029773-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 

(parcelas vencidas e vincendas) para R$ 19.342,31(dezenove mil, 

trezentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), conforme 

determina o Decreto Lei n. 911/69. Anote-se. Intime-se o autor para 

comprovar em quinze dias, a complementação do recolhimento da guia e 

sua vinculação ao número único do processo referente a este valor, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

20.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035291-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SOUZA E SILVA (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. Cuiabá, 04.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014972-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 
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n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029343-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE HELENA MARTINS VIEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br 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, 05.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031195-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANET COMERCIO DE RACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005241-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FONSECA VIEGAS (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA (EXECUTADO)

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora providenciar a citação da parte executada - pessoa 

física, no prazo legal. Vistos, etc. Proceda-se desentranhamento dos 

embargos à execução, como já determinado nos autos. Os Embargos 

foram interpostos pelo executado pessoa jurídica, tanto que seus sócios 

que assinaram a procuração. Assim, intime-se o autor para providenciar a 

citação da parte executada - pessoa física, no prazo legal. Após, 

analisarei pedido de penhora. Cumpra-se. Cuiabá, 10.09.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017617-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEM JAMES DE CAMPOS OLIVEIRA (RÉU)

EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006626-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007285-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUMANN E NEUMANN LTDA - ME (EXECUTADO)

ELBIO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCIA NEUMANN (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010998-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA DA ROCHA LEMOS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014014-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSYCA SOUZA ROBERTO PORTES (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000138-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013712-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO MARCOS RIBEIRO TAQUES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012948-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002329-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES DE LIMA (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: 1003062-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENEFRIDA VAREIO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038225-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003927-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015107-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DE OLIVEIRA BATISTA SILVA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017882-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1031256-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUS MACEDO SENDESKI (RÉU)

METODIO SENDESKI (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição 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 

devolução da carta precatória. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, devolva-se com as formalidades legais. 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 levantar o depósito ou apresentar 

resposta, nos termos do CPC, constando às advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.09.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022040-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017009-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018215-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LIMA DO CARMO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022660-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MEDRADO (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa acostada aos autos e ainda, providenciar os requisitos 

necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e 

data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031360-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BARBOSA BRANDAO (AUTOR(A))

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013149-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

NEUMANN E NEUMANN LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para proceder o recolhimento da guia de 

distribuição da ação, no prazo legal, sob pena de extinção do feito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20.09.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016853-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANE CORREIA DE LIMA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Malote Digital acostado aos 

autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015408-78.2018.8.11.0041

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:

PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020483-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028422-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001011-14.2018.8.11.0041

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:

MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013241-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CORONEL SOUSA CAMPOS (EXECUTADO)

THIAGO DE SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

CAMPOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 984890 Nr: 16280-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAINA SILVA DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 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.

 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 
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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

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação da parte requerida no prazo 

legal e após, analisarei pedido de bloqueio de valores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087762 Nr: 5087-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CESAR TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 939697 Nr: 54460-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN DIAS MARCIAL

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

OAB:OAB/PR 22.819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria publica - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 939697 Nr: 54460-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDM

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

OAB:OAB/PR 22.819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria publica - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSANE APARECIDA KULEVICZ - 

OAB:20576-O

 Fica a advogada Drª Rosane Aparecida Kulevicz, inscrita na OAB/MT n° 

20.576-O, devidamente intimada para regularizar a representação 

processual da executada THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, no prazo 

legal, conforme determinado às fls. 571, tendo em vista que a referida é 

representante legal da empresa executada, cuja representação está 

regularizada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818566 Nr: 24903-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUITI IANAE, SUELI NANAMI UESUGUI IANAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847/MT, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, Rosemeri 

Mitsue Ozaki Takezara - OAB:7276-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se 

manifestar sobre os pedidos de fls. 194/204 e 206/207, no prazo legal de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSANE APARECIDA KULEVICZ - 

OAB:20576-O

 INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA: Ficam as partes executadas GRUPO 

SUPERMERCADO REAL LTDA, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, ROSANE 

APARECIDA KULEVICZ e RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ devidamente 

intimadas, na pessoa de sua advogada Drª Rosane Aparecida Kulevicz, 

inscrita na OAB/MT n° 20.576-O, para se manifestarem, no prazo de Lei, 

sobre a penhora a termo que recaiu sobre os imóveis de Matrícula n° 

17.889 e 29.626, registrados no Cartório de Registro de Imóveis de 

Rondonópolis/MT, conforme fls. 600 dos presentes autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSANE APARECIDA KULEVICZ - 

OAB:20576-O

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO DA PENHORA
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Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Therezinha Sobral Kulevicz, Cpf: 

79126049104, Rg: 0861313-3 SSP MT, Renata Cristina Kulevicz, Cpf: 

92878024168, Rg: 128.96.42-0 SSP MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 390154 Nr: 25589-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES 

RODRIGUES, JUSCELINO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, JOSÉ ALEXANDRE GOLEMO - 

OAB:7634/MT, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES EXECUTADAS: Ficam as partes executadas 

devidamente intimadas, na pessoa de seus advogados Dra. Flavia Siliane 

Luz Fernandes, inscrita na OAB/MT n° 13.121, e Dr. José Alexandre 

Golemo, inscrito na OAB/MT n° 7.634, para se manifestarem, no prazo de 

Lei, sobre a penhora e transferência do capital social que a executada 

Andressa Giovane Luz Fernandes Rodrigues possui junto à Cooperativa 

exequente, no valor de R$ 4.952,82 (quatro mil, novecentos e cinquenta e 

dois reais e oitenta e dois centavos), conforme fls. 540/542 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770839 Nr: 23876-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS LINO DE OLIVEIRA, MARIA PERPETA DE 

FREITAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA: Ficam as partes executadas 

devidamente intimadas, na pessoa de seus advogados Dr. José Carlos 

Formiga Junior, OAB/MT n° 5.645, e Dr. Ioni Ferreira Castro, OAB/MT n° 

4.298-B, para se manifestar, no prazo de Lei, sobre a penhora a termo 

que recaiu sobre o imóvel de Matrícula n° 35.513, registrada no cartório do 

5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, conforme fls. 115 dos presentes 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1096645 Nr: 9157-32.2016.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PERES DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8.065/MT

 Vistos, etc.

Cumprindo Acórdão, designo audiência conciliação para o dia 19/10/2018 

às 14:30 horas.

Intimem-se as partes e seus procuradores conforme determinação do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 243689 Nr: 12114-55.2006.811.0041

 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): JOSÉ ANDRELINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - ICEC - OAB: 7.057/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se baixa da restrição judicial do bem e deverá o autor prestar 

contas da venda do bem em vinte dias.

Os credores da sucumbência de fls.87/88, deverão indicar outros bens 

passíveis de penhora.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 799906 Nr: 6923-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 5299 Nr: 3054-39.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO 

CHAVES LTDA., ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA, ROSILENE AFONSO 

DA COSTA E SILVA

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

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT, 

ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 774453 Nr: 27653-51.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU RICARDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Ficam as partes devidamente intimadas para se 

manifestarem sobre os esclarecimentos da perita de fls. 613/617, no 

prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1079987 Nr: 1499-54.2016.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L P DOS SANTOS & FILIPIN LTDA, HERNANDO 

PEREIRA DA SILVA, FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA

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

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência para os bairros Lixeira, Areão e CPA IV de 

Cuiabá/MT, ou oferecer meios para condução do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 407737 Nr: 39006-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA WILLEMAN-ME, DIVA WILEMANN, 

ARILDO GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134883 Nr: 25025-50.2016.811.0041

 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): LUCAS FELIPE RIZZI

 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.

O pedido de fl.156 está prejudicado, considerando que o credor já 

levantou o valor penhorado(fl.153).

Do mesmo modo, já foi efetivada a pesquisa pretendida às fls.157/158.

Assim, intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora no 

prazo legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 955853 Nr: 2955-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABRINE APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL SEGUROS DE 

PREVIDÊNCIA S. A, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO S. LIBERATO 

- OAB:OAB/MT 15.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123514, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

No caso este Juízo entendeu correto o valro apresnetado pelo credor 

como co9nstante da sentença.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão 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 CARTÕES S.A. (RÉU)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face a anuência do autor, tenho por cumprida a obrigação 

com relação aos honorários periciais, expeça-se alvará em seu favor. A 

sentença confirma foi declaratória e como já encerrada a prestação 

jurisdicional, não há como enviar o processo para conciliação, pois cabe 

ao requerido cumprir a determinação ali posta. Assim, intime-se o 

requerido para cumprir a obrigação ali posta no prazo legal. Não havendo 

cumprimento, deverá a parte interessada ingressar com procedimento 

próprio. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do requerido, diga o 

autor e nada sendo postulado, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

20.09.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013011-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

ANDRE BELLANDI (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.09.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009513-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.09.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1028824-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALMIR DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA 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 
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responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029302-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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. Faculto a parte requerida proceder o levantamento do depósito 

efetivado pelo autor no ID 15215814, a título do valor do bem do veículo. 

Expeça-se alvará. Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre 

pagamento voluntário da sucumbência, nos termos do artigo 523 do CPC. 

Em caso positivo diga o autor. Ao contrário, Converto a ação em Execução 

de Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, 

defiro a penhora on line, devendo ser apresentado demonstrativo de 

débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos para efetivação. 

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, 

certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de 

excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha 

devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso 

negativo será liminarmente rejeitada. Cumpra-se. Cuiabá, 20.09.18

Decisão 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. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. No caso tornou-se definitiva a liminar, portanto, 

mantenho a multa imposta na referida. Assim, cumpra-se a referida em 

todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023011-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BARBOSA DA CRUZ (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, 20.09.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031360-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BARBOSA BRANDAO (AUTOR(A))

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 de seus rendimentos e não há como considerá-lo 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, 20.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031279-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA TANIGUCH DE MORAIS SIMLER (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, 20.09.28

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031321-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHEFFERSON BOA SORTE MACEDO (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, 20.09.28

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031331-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOES 

LTDA - ME (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, 20.09.28

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031335-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAFAEL DOS 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, 20.09.28

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031329-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELLE CRISTINA RODRIGUES DOS 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 
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Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.09.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028224-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. 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, 20.09.18

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005698-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOEL KUHN (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Manoel Batista da Silva, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou através da Defensoria Pública, com a presente Ação Revisional 

de Contrato c/c Tutela de Urgência contra Via Certa Financiadora S/A e o 

correspondente Novo Mundo, preliminarmente requereu os benefícios da 

justiça gratuita. Aduziu que possui interesse na realização de audiência de 

conciliação. Sustentou que realizou um empréstimo junto à parte requerida 

no valor total de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), e que as parcelas 

seriam no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), contudo, ao 

receber a primeira fatura verificou que o valor da parcela era de R$ 

399,78 (trezentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) cada. 

Dessa forma, percebeu que pagando as 10 parcelas, devolveria um valor 

de R$ 3.997,80 (três mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta 

centavos), em razão dos juros remuneratórios abusivos. Asseverou que 

não concorda com os juros e demais encargos cobrados, pois de acordo 

com a tabela de taxas de juros das operações ativas do Banco Central a 

taxa média de mercado na época da avença do contrato era de 3,47% ao 

mês, porém, foi aplicada no contrato taxa de 13,50% ao mês, ou seja, 

357,04% a.a, razão pela qual ajuizou a presente ação. Elucidou sobre o 

Princípio da Transparência no qual deve o fornecedor transmitir 

efetivamente ao consumidor todas as informações de maneira clara, 

correta e precisa. Destacou sobre a onerosidade excessiva do contrato e 

sobre a boa-fé do consumidor. Ratificou pela correção dos juros aplicados 

no patamar de 13,50% a.m para a taxa de 3,47% a.m, conforme Tabela 

BACEN. Destacou que no contrato ainda ocorre a cobrança conjunta da 

comissão de permanência com a multa moratória sobre o valor devido, fato 

que se faz injusto e incorreto, sendo indevida devendo desta maneira ser 

declarada nula a cláusula que prevê a referida cumulação e aplicar 

apenas a multa de 2% ao ano e o juros de 1% ao mês. Asseverou sobre a 

compensação de valores pagas a maior e consignação das parcelas 

revisadas. Requereu a tutela antecipada, de modo que a Requerida se 

abstenha de efetuar cobranças indevidas, bem como retire o nome da 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito. Pugnou pela inversão 

do ônus da prova. Juntou documentos nos ids. Num. 12090781 - Pág. 1/ 

Num. 12090906 - Pág. 3. Conforme decisão de id. Num. 12094433 - Pág. 1 

a justiça gratuita foi concedida, contudo, não foi concedida a tutela de 

urgência. Veio aos autos a parte requerida Novo Mundo (Novo Mundo 

Amazônia Móveis e Utilidades S/A) e apresentou contestação (id. Num. 

12981316 - Pág. 1/Pág.18). Fez inicialmente uma breve síntese da 

demanda. Preliminarmente sustentou a sua ilegitimidade de parte, em razão 

do financiamento questionado ser de responsabilidade da VIA CERTA 

FINANCIADORA. Asseverou sobre a ausência de responsabilidade civil 

ante a inexistência de ato ilícito e ausência de nexo causal, bem como, ser 

a culpa única da empresa via certa, pois esta foi quem negativou o nome 

do requerente por falta de pagamento do contrato entabulado entre eles. 

Asseverou sobre o regular exercício de direito, pois a empresa ré, nada 

mais fez que se utilizar do exercício regular de um direito, quando do 

repasse das informações/dados do autor, bem como o valor pleiteado pelo 

mesmo para empréstimo, para a ré Via Certa responsável pela análise, 

autorização e contratação do empréstimo. Sustentou sobre a legalidade da 

cobrança de comissão de permanência e dos juros remuneratórios nos 

contratos de financiamento e também do permissivo da capitalização 

mensal de juros, tendo em vista a expressa contratação e ciência pela 

parte requerente. Pugnou pelo acolhimento da preliminar e da 

improcedência da pretensão autoral. Juntou documentos nos ids. Num. 

12981330 - Pág. 1/Num. 12981331 - Pág. 16 e nos ids. Num. 13143499 - 

Pág. 1/ Num. 13143579 - Pág. 6. A parte requerente apresentou réplica (id. 

Num. 13660512) à contestação (id. 12981316 - Pág. 1/Pág.18) e rebateu a 

preliminar arguida de ilegitimidade passiva e ratificou a tese inicial. A parte 

requerida Via Certa Financeira S/A – CFI apresentou contestação (id. Num. 

14332972 - Pág. 1/Pág.16). Aduziu sobre a realidade dos fatos e que os 

documentos acostados aos autos, apenas comprovam que não há 

abusividade no contrato em análise, pois as taxas estão em consonância 

com a taxa média utilizada a época da contratação, não tendo que se falar 

em abuso e revisão contratual. Asseverou que a parte requerente 

recebeu informações acerca da forma e condições da negociação, 

tornando-se ciente das cláusulas e condições ajustadas, concordando, 

portanto, com as mesmas, tanto que se utilizou dos serviços 

espontaneamente. Destacou que não há guarida ao pedido de revisão 

contratual, pois não ficou configurado o instituto da lesão no presente 

caso. Asseverou que não houve abusividade da cobrança dos juros 

remuneratórios e moratórios. Defendeu que é possível a capitalização 

mensal de juros. Destacou que não há cobrança e/ou exigência de multa 

moratória fora dos limites legais, nenhum reparo cabendo ao contrato 

ajustado entre as partes. Elucidou que a comissão de permanência é 

devida para o período de inadimplência e pode ser livremente estipulada, 

observada a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, 

desde que não cumulada com juros remuneratórios e correção monetária. 

Mais, que havendo postulação da parte adversária em relação a forma 

e/ou índice de correção dos valores (débitos), há que se observar a 

previsão contratual, a qual, livremente ajustada e aceita por ambos, tem 

força de lei. Destacou que é devido a cobrança do IOF, conforme o 

disposto na Lei nº 5.143, de 20.12.1966, regulamentada pelo Decreto nº 

2.219, de 02.05.1997. Afirma que a mora resta plenamente constituída em 

razão do não pagamento do débito pelo requerente. Elucidou ser incabível 

a pretensão de exibição de documentos e a inversão do ônus da prova. 

Rebateu a pretensão do pedido de repetição de indébito bem como da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Afirmou não ter interesse 

pela realização de audiência de conciliação. Pugnou pela improcedência 

dos pedidos contidos na inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 

14332981 - Pág. 1/Num. 14333047 - Pág. 2. A parte requerente 

apresentou réplica (id. 15081109) à contestação de id. . 14332972 e 

ratificou a tese inicial pugnando pela procedência dos pedidos. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação Revisional de Contrato c/c Tutela de 

Urgência contra Via Certa Financiadora S/A e a correspondente Novo 

Mundo. Em síntese pretende a parte requerente a aplicação de taxa de 

juros remuneratórios em 3,47% ao mês; a aplicação nos encargos de 

mora apenas juros de 1% ao mês e multa de 2% ao ano, tendo em vista a 

acumulação ilegal com a comissão de permanência. Asseverou sobre a 

compensação de valores pagas à maior e consignação das parcelas 

revisadas. Requereu a tutela antecipada, de modo que a Requerida se 

abstenha de efetuar cobranças indevidas, bem como retire o nome da 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito. Pugnou pela concessão 

da inversão do ônus da prova. A empresa Novo Mundo Amazônia Móveis 

e Utilidades S/A postulou pela sua ilegitimidade de parte e defendendo ao 

mesmo tempo, a legalidade do contrato firmado pela parte requerente com 

a parte requerida Via Certa Financeira. A parte requerida Via Certa 

Financeira S/A – CFI sustentou que não há abusividade no contrato em 

análise, pois as taxas estão em consonância com a taxa média utilizada a 

época da contratação. Defendeu que não há guarida o pedido de revisão 

contratual, pois não ficou configurado o instituto da lesão no presente 
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caso. Defende a legalidade dos juros remuneratórios; que é possível a 

capitalização mensal de juros; que não há cobrança e/ou exigência de 

multa moratória fora dos limites legais; que a comissão de permanência é 

devida para o período de inadimplência; que é devido a cobrança do IOF; 

que é incabível a pretensão de exibição de documentos e a inversão do 

ônus da prova. Rebateu a pretensão do pedido de repetição de indébito 

bem como da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pugnou pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Compulsando os autos, 

como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de 

Processo Civil, sendo dispensável, inclusive a realização de audiência de 

conciliação como requerido pela parte requerente, até porque, a parte 

requerida manifestou pelo seu desinteresse. De início cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que, a matéria posta 

em análise é documental e de direito que já estão nos autos, pelo que 

torna prejudicado. No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela empresa Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda, sob 

argumento de que não poder figurar no polo passivo do feito em razão do 

financiamento questionado ser de responsabilidade da Via Certa 

Financeira, entendo que merece guarida. Veja, muito embora tenha 

ocorrido o empréstimo pessoal por intermédio da Novo Mundo S/A, esta é 

simplesmente um correspondente da Via Certa Financeira S/A, esta, por 

sua vez, foi quem disponibilizou o crédito e recebe as parcelas atinentes 

ao referido empréstimo. Nota-se que no Termo de Adesão, relativo ao 

Empréstimo Pessoal N. 2158084, ali consta a Via Certa Financeira e não a 

empresa Novo Mundo. Por outro lado, no próprio extrato referente a 

anotação de inclusão do nome da parte requerente nos cadastros de 

proteção ao crédito (id. 12090833) ali consta como sendo a empresa Via 

Certa Financeira quem lançou a referida inserção. Portanto, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Novo Mundo Amazônia 

Móveis e Utilidades S/A, devendo ser procedida a sua exclusão do polo 

passivo do feito. Quanto à questão de fundo, verifica-se que a parte 

requerente pretende a revisão do Contrato de Empréstimo Pessoal n. 

2158084, para a aplicação de taxa de juros remuneratórios em 3,47% ao 

mês; a aplicação nos encargos de mora apenas juros de 1% ao mês e 

multa de 2% ao ano, tendo em vista a acumulação ilegal com a comissão 

de permanência; compensação de valores pagas a maior e consignação 

das parcelas revisadas e a concessão da tutela antecipada, de modo que 

a Requerida se abstenha de efetuar cobranças indevidas, bem como retire 

o nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito. A parte 

requerida, por sua vez, rebate os pedidos expostos na inicial, bem como, 

impugna matérias totalmente diversas que não foram elencadas na 

exordial. Pois bem. Analisando o contrato, verifica-se que procedem aos 

argumentos da inicial em pretender a redução dos juros remuneratórios, 

pois o percentual ali fixado está fora de valor de mercado, ou seja, de 

13,50% ao mês e 357,04% ao ano ficando evidenciado o abuso dos juros 

remuneratórios. Mesmo considerando que os contratos firmados fazem 

Lei entre as partes e devem, obrigatoriamente, ser cumpridos, não deve 

prevalecer o que fora avençado. Dessa forma, em casos excepcionais, 

como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de 

juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante 

orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do 

julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros 

remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado 

divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, 

podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. Ora, não se 

pode achar dentro da normalidade as taxas de 13,50% ao mês e 357,04% 

ao ano. No caso deverá incidir a taxa média de mercado para operações 

desta natureza, qual seja, 3,47%, conforme pleiteado pela parte 

requerente. Com relação aos encargos de inadimplência, as partes 

pactuaram a incidência comissão de permanência, juros de mora e multa 

moratória, conforme verifica-se nas Cláusulas e Condições do Contrato de 

Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal (Contrato), especificamente no 

item 3, bem como, previsão da referida comissão, no bojo do Termo de 

Adesão n. 2158084, do item Especificações Gerais do Crédito, 

respectivamente nos ids. 14333043 e 14333047. Conforme entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça é admissível a cobrança de comissão de 

permanência durante o período de inadimplemento contratual calculada 

pela taxa média de mercado apurada pelo BACEN limitada à taxa do 

contrato. Veja: “CONTRATOS BANCÁRIOS – APLICAÇÃO DO CDC – 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – I. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser 

aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, por 

serem expressamente definidas como prestadoras de serviço (Súmula 

297/STJ). II. Nos termos das Súmulas 30, 294 e 296 deste Superior 

Tribunal de Justiça é possível à cobrança de comissão de permanência, a 

taxas de mercado, conforme esteja contratada entre as partes.” (STJ – 

AGRESP 630957 – RS – 3ª T. – Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro – DJU 

30.08.2004 – p. 00285). Sem destaque no original. De igual forma, 

havendo a incidência da comissão de permanência quando do 

inadimplemento, para que não ocorra o bis in idem, esta não pode estar 

cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios, com 

juros moratórios e com multa contratual (AgRg no REsp 712.801/DIREITO e 

REsp368/NANCY). No caso, a comissão de permanência está cumulada 

com juros de mora e multa, não podendo prevalecer. Portanto, em caso de 

inadimplência deverá incidir apenas a correção monetária pelo INPC, juros 

de mora de 1% a.m e multa de 2%. Deverá o requerido moldar o débito 

proveniente do contrato originário, desde sua origem, como aqui dirimido e 

após, aquilatar o que restou pago. Na liquidação do julgado, havendo saldo 

em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos 

pagamentos. Ao contrário, fica extinta a obrigação e em havendo saldo 

remanescente em favor do requerente, faculto a restituição de forma 

simples e atualizada. No tocante a pretensão à repetição de indébito, em 

razão da cobrança de encargos ilegais e abusivos, é devida a restituição 

dos valores pagos à maior, como acima definido, a fim de se evitar o 

enriquecimento ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve 

ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé 

da instituição financeira. Persiste o argumento da parte requerente para 

obstar a inclusão do seu nome nos bancos de dados restritivos, pois 

apesar da inadimplência, esta decorreu de encargos abusivos constantes 

no contrato como acima dirimido, portanto, determino que a parte requerida 

exclua o nome da parte requerente dos cadastros de inadimplentes, 

referente ao débito anunciado nos autos, alusivo ao contrato de 

empréstimo pessoal n. 2158084. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência e ACOLHO a preliminar de 

ilegitimidade passiva da requerida Novo Mundo (Novo Mundo Amazônia 

Móveis e Utilidades S/A), devendo a referida ser excluída do polo passivo 

do feito e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o 

artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, para alterar o contrato 

firmado, sendo que os encargos da normalidade devem limitar os juros 

remuneratórios a 3,47% ao mês. Na mora, deverá incidir apenas da 

correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% a.m e multa de 2%. 

Havendo pagamento à maior, deverá haver restituição de forma simples e 

atualizada ou compensação em caso de anuência das partes. Concedo a 

tutela antecipada para excluir o nome da parte autora da restrição 

cadastral. Expeça-se o necessário. Considerando que a parte autora 

decaiu da parte mínima, condeno o requerido nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%(dez por cento) 

da causa, 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. Cuiabá, 20.09.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017418-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES (AUTOR(A))

ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Danielle da Costa Cáceres, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de 

Valor In Débito c/c Indenização Por Danos Morais com Pedido De Tutela 

Antecipada, contra Banco do Brasil S/A, postulando pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Alegou em síntese que a requerente é 

cliente da instituição bancária requerida, sendo titular da conta corrente nº 

142010-0, agência nº 1216-5. Aduziu que contratou um empréstimo 

consignado nº 850034696, com o desconto direto na conta corrente supra 
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mencionada em 04 de maio de 2015 e em dezembro de 2017 a mesma 

ficou desempregada não tendo como arcar com as parcelas do 

empréstimo. Aduziu que o requerido cobra tarifas, taxas de juros e 

capitalização abusivas, não tendo fornecido o contrato à parte autora. 

Enfatizou seu direito, aduzindo sobre a relação de consumo e a proteção 

e defesa do consumidor. Asseverou sobre o cabimento da revisional e 

sobre a abusividade dos juros contratuais. Questionou os juros 

remuneratórios e a capitalização de juros. Aduziu sobre a desproporção 

entre os cálculos contratuais e o sistema legal de proteção ao consumidor. 

Pretende a repetição do indébito. Postulou pela indenização por danos 

extrapatrimoniais. Em sede de tutela provisória, requer a retirada do nome 

da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão 

da cobrança do débito até o deslinde do feito. Rogou pela procedência da 

ação, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova; requer seja deferida tutela antecipada, para retirar o nome 

da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspender 

a cobrança do débito até o deslinde do feito; seja declarada abusiva a 

taxa de juros e a cobrança de juros capitalizados; a restituição em dobro 

dos valores pagos em excesso; seja declarada abusiva a cobrança de 

encargos contratuais como IOF e demais taxas administrativas; a 

indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Juntou documentos de id. 13748581/ 13748729. Ao id. 13759930 a justiça 

gratuita foi deferida e a tutela de urgência foi indeferida. O requerido 

apresentou contestação ao id. 14348801, fazendo uma síntese da 

exordial. Preliminarmente, arguiu a inépcia da inicial, em face da ausência 

de pedido e de interesse de agir. Requer seja mantida a decisão que 

indeferiu a tutela, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos do 

artigo 300 do CPC. Apresentou a realidade dos fatos. No mérito, impugnou 

a justiça gratuita deferida à autora. Aduziu que a parte autora sequer 

trouxe aos autos os elementos fundamentais para revisionar o contrato. 

Asseverou sobre o contrato por adesão e não de adesão. Defendeu os 

juros remuneratórios e afirmou a correta aplicação pelo Banco do Brasil da 

taxa de juros mensal. Elucidou que não há que se falar em anatocismo, 

tendo em vista a legislação em vigor quando da manifestação de vontade 

das partes. Da legalidade da Tabela Price e da capitalização de juros. 

Aduziu que não há qualquer limitação legal para que seja cobrada 

comissão de permanência nos contratos bancários e a jurisprudência do 

STJ autoriza a referida cobrança. Ressaltou que no tocante a alegação de 

cobrança de taxas abusivas não deve prosperar, pois o autor não 

descreve de forma clara e concreta quais taxas ou tarifas são cobradas 

de forma abusiva. Discorreu que a cobrança do IOF é lícita, haja vista 

tratar-se de imposto incidente sobre operações financeiras, mediante a 

ocorrência do fato gerador, na espécie, a contratação de crédito bancário. 

Da taxa de juros variáveis e da ausência de demonstração acerca da 

abusividade. Ressaltou que não houve nenhum tipo de ato ilícito praticado 

pela instituição requerida, tão pouco defeito na prestação de serviços, que 

possam ensejar a responsabilização por danos morais. Refutou o pedido 

de repetição de indébito em dobro. Enfatizou a inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor. Da inexistência de danos morais e da 

quantificação do dano; do mero aborrecimento. Rebateu o pedido de 

inversão do ônus da prova. Afirmou que o pleito da condenação do banco 

réu nas custas processuais e honorários advocatícios não pode 

prosperar. Requer sejam acolhidas as preliminares arguidas pelo Banco 

réu, e caso não seja esse o entendimento do juízo, rogou pela 

improcedência da ação. Juntou documentos ao id. 14348836/ 14348856. O 

requerente apresentou réplica à contestação, ao id. 14746132, ratificando 

em todos os termos as teses da inicial. Juntou documentos de id. 

14746137/ 14746155. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Revisional 

de Contrato c/c Restituição de Valor In Débito c/c Indenização Por Danos 

Morais com Pedido De Tutela Antecipada, contra Banco do Brasil S/A, em 

que a autora rogou pela procedência da ação, com o deferimento da tutela 

antecipada, para retirar o nome da requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como a suspender a cobrança do débito até o deslinde do 

feito; seja declarada abusiva a taxa de juros e a cobrança de juros 

capitalizados; a restituição em dobro dos valores pagos em excesso; seja 

declarada abusiva a cobrança de encargos contratuais como IOF e 

demais taxas administrativas e a indenização por danos morais, no importe 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por seu turno, o requerido rogou pelo 

acolhimento das preliminares de inépcia da inicial, em face da ausência de 

pedido e de interesse de agir, e caso não seja esse o entendimento do 

juízo, rogou pela improcedência da ação, pela legalidade dos encargos 

cobrados. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas 

partes denotam que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. 

Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que 

a autora requer a revisão do contrato pactuado (nº 850034696), sendo 

que este foi acostado pela autora e pelo réu, sendo suficiente para 

julgamento da ação. Passo a análise das preliminares levantadas nos 

autos. Não há que acolher a preliminar levantada de inépcia da inicial, em 

face da ausência de interesse de agir e ausência de pedido, tendo em 

vista que a requerente busca a revisão de encargos que entende 

abusivos e indenização por danos morais. É evidente que a requerente 

pode ingressar com ação junto ao Judiciário para amparo de sua 

pretensão, pois existe um contrato com o qual discorda com os encargos, 

tendo interesse jurídico em pretender sua revisão e sendo os pedidos 

existentes e possíveis. Razão pela qual, rejeito as preliminares. Com 

relação a questão de fundo, quanto a alegação de abusividade dos juros 

no contrato nº850034696, na modalidade BB Crédito Renovação, firmado 

pelas partes, não há como aceitar a normalidade aplicação de juros 

mensais de 4,17% ao mês e 63,27% ao ano, por destoar dos juros legais. 

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar 

de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes. É 

autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou 

desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta 

exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Já há muito tem 

pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de 

juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo 

se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e 

Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos. Assim, no contrato 

nº850034696 questionado nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 

2,50% ao mês, que corresponde a média de mercado para este espécie 

de financiamento. Com relação à capitalização de juros resta evidente a 

avença neste sentido, em face dos juros mensais não corresponder aos 

anuais. Em decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo 

em 08.08.2010(REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, 

colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e 

diversidade de julgamentos. Ali restou pacificado: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente 

pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve 

vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário 

da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Como no contrato 

em questão a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na 

forma acima determinada, sendo devida sua aplicação no contrato 

questionado, não persistindo a pleito inicial, no caso deverá prevalecer o 

julgado do Superior Tribunal de Justiça. Com relação a alegação de 

irregularidade da cobrança do Imposto sobre Operação Financeira (IOF), 

não merece guarida, tendo em vista que os contratos de origem bancária 

devidamente autorizados pelo Banco Central do Brasil para operarem com 

financiamentos, quando da sua realização, estão sujeitos a incidência do 

IOF. Assim sendo não há que se falar em irregularidade da cobrança do 

referido imposto nos sete contratos, tendo em vista sua natureza 

tributária. Não procede, portanto, o pedido de ser afastamento o IOF dos 

contratos. Além do que o REsp 1.251.331 – RS decidiu que as partes 

podem convencionar por financiar o IOF por meio de financiamento 

acessório ao mútuo principal. No que tange as demais taxas 

administrativas, não houve a especificação de quais taxas pretende a 

revisão, pois pelo extrato do contrato, apenas o IOF foi avençado, 

restando prejudicado o pedido. Quanto ao pedido de repetição de indébito, 

em razão da alteração dos encargos remuneratórios no contrato, somente 

poderá aquilatar após a liquidação da sentença, em caso de ocorrência de 

pagamento à maior do que aqui restou decidido, que deverá ser efetivada 

de forma simples e atualizada. Não merece guarida o pedido de 

indenização por danos morais tendo em vista que não houve a 

comprovação de qualquer dano causado a parte autora, capaz de gerar 

responsabilidade civil. O princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil 
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Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão patente os 

requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para 

configurar a reparação civil. De outra banda, persistem os argumentos 

iniciais para obstar a inclusão do nome da autora em bancos de dados 

restritivos, pois até que seja implantado o débito nos termos do julgado, 

não há como proceder a restrição cadastral, razão pela qual defiro em 

definitivo a tutela antecipada para excluir a referida restrição e ainda, 

suspender a cobrança do débito até a liquidação do contrato. Expeça-se o 

necessário. 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 

dúvidas 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 Revisional de Contrato c/c 

Restituição de Valor In Débito c/c Indenização Por Danos Morais com 

Pedido De Tutela Antecipada e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com 

fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, 

determinando que os juros remuneratórios sejam reduzidos para 2,5% ao 

mês. Após a implantação da sentença, havendo saldo remanescente em 

favor da autora autorizo a repetição de indébito de forma simples e 

atualizada. Concedo a tutela antecipada para excluir a restrição nos 

órgãos de proteção ao crédito em nome da autora e ainda, suspender a 

cobrança do débito até a liquidação do contrato. Expeça-se o necessário. 

Considerando que a autora decaiu da parte mínima, condeno o requerido 

nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, não havendo 

manifestação, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.09.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007962-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (RÉU)

 

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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018365-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 947163 Nr: 58677-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEUTON PAGELS LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88.492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1128299 Nr: 22308-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A. CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE DE FÁTIMA PARMEGIANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1028117 Nr: 35841-28.2015.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LEANDRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31.618/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1050966 Nr: 46887-14.2015.811.0041

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BOMDESPACHO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1079721 Nr: 1387-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONE PEDROSO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1117198 Nr: 17569-49.2016.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1129301 Nr: 22711-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA APARECIDA FRANZ NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1131731 Nr: 23756-73.2016.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSO SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 748389 Nr: 50-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO GUEDES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:8773/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 732765 Nr: 28969-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAGA & LIMA LTDA EPP, AFONSO BATISTA 

DE LIMA, MARCELO EDUARDO CURSINO

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

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

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 

distribuição e o preparo no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794007 Nr: 311-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MORAES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 882555 Nr: 18311-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL FERRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 954613 Nr: 2403-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MURIEL FURRER MONTEIRO

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

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

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047885 Nr: 45359-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DA SILVA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1049992 Nr: 46415-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL DOS SANTOS BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 
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Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 368190 Nr: 6379-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANE HENRIQUE DAMÁSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 404214 Nr: 36103-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDIAS JOSE PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1089551 Nr: 6026-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIVAN MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 732761 Nr: 28965-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JÚNIOR DA SILVA, ALBECY ROSA DA 

SILVA

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

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

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 

distribuição e o preparo no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 364711 Nr: 2946-24.2009.811.0041

 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: APARECIDA ROSA DE ARAUJO RUBERT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964, RAFAELA 

ZANELLA MORAES - OAB:22076/MT-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

requerida no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 905812 Nr: 34113-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON HONORATO DA SILVA

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

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

OAB:10.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 DEVIDO IRREGULARIDADE, RENOVO A PUBLICAÇÃO. Vistos.

Trata-se de ação de Embargos de Terceiro em fase de cumprimento 

sentença onde aconteceu o pagamento voluntario da condenação, como 

se verifica do deposito da fl. 77v.

 Intimado o Credor para manifestar sobre o pagamento, este postulou pelo 

levantamento da quantia (fl. 83).

Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do valor depositado fl. 77v, com 

transferência para a conta bancaria indicada a fl. 83.

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

 Empós, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 396813 Nr: 31007-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEAS MARIOTTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 773154 Nr: 26285-07.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA, 

ANDRE MAXIMILIANO BRAGA, LUIS FERNANDO BRAGA, DANIELLE 

BORGES VITRO

 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:

 - Intimo a parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 729831 Nr: 25853-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PARUCCI, MARCIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

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

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1220078 Nr: 11498-94.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - OAB:2412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1132097 Nr: 23914-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. LIMA ALMEIDA, ANA CLAUDIA LIMA 

ALMEIDA

 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:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 79514 Nr: 4574-05.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERSO PEREIRA DA SILVA, MARCIA 

ARANTES MENDONÇA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 - Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 832435 Nr: 38027-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPEDITO MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466752 Nr: 33857-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA BEATRIZ DE ALBUQUERQUE LEAO 

PENARIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 322143 Nr: 23646-89.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AFONSO FRANDI BUTOLO, 

CAROLINA GAGLIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 

distribuição e o preparo no juízo deprecad

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 360159 Nr: 30160-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA BENILDA TREVIZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 827516 Nr: 33388-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ZUCHIERI BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 131761 Nr: 17826-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES DA SE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWMAN PEREIRA LOPES - 

OAB:7293, RAFAEL TAQUES RIBEIRO - OAB:18.191/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERIDIANA CHUEIRI POMPEU - 

OAB:5387/MT

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 716619 Nr: 10674-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA HELENA SIQUEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1118323 Nr: 18033-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA FISCHER DE BRITTO, MILTON DE 

BRITO, NILTON DE BRITTO, ELVIRA ALVES DE BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795112 Nr: 1440-71.2013.811.0041

 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): MARCOS CÉSAR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:12544

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 142473 Nr: 26972-96.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES HENRIQUE SALGADO DE AMORIM, 

BENEDITO AURINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

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

OAB:DEF - PÚBL.

 - Para a parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 

distribuição e o preparo no juízo deprecad

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 701677 Nr: 36298-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE ABSOLUTO LTDA, MARTA 

GIOVELLI, MARCELO ENOK ARAUJO PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1022015 Nr: 32923-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

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

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Intimo a parte autora/credora para, no prazo legal manifestar sobre a 

devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1038183 Nr: 40666-15.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE CAMARGO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 868267 Nr: 8162-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉZIO CONSTANTINO COMARELA, 

GIOVANNA CASELI COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 

distribuição e o preparo no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 241443 Nr: 9986-62.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONET TELEINFORMÁTICA LTDA EPP, MAURO 

FRANCISCO DE ASSIS, EDSON BEZERRA BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 135788 Nr: 20654-97.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B/MT, SUE 
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ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT, TASSIANA ABUD CHAUD 

- OAB:9377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 816438 Nr: 22880-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRE MARIA AUGUSTA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCHI - OAB:187329/SP, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 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.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 787813 Nr: 41742-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA MATTOS & TAVARES LTDA EPP, 

SOUNES DA SILVA MATTOS

 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:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 352025 Nr: 14663-67.2008.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA, 

TRASPORTADORA ROCILE LTDA, REGINALDO FERREIRA DA SILVA, 

CLOVIS ZEVE COIMBRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 - Intimo a parte apelada para, no prazo legal apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1099840 Nr: 10503-18.2016.811.0041

 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 MERCEDES-BENS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX GOLDEN COMERCIO DE COLCHÕES 

LTDA-ME

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

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1100929 Nr: 10926-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R LEITE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 350373 Nr: 20907-12.2008.811.0041

 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): 3 K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778450 Nr: 31854-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. FREITAS E SILVA ME, MARCO ANTONIO 

FREITAS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1035143 Nr: 39154-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 774657 Nr: 27875-19.2012.811.0041

 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): RONALDO CAMARGOS DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 943560 Nr: 56626-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA, MARIO LUIZ 

DE ANDRADE

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

OAB:153.447- SP, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 937866 Nr: 53584-85.2014.811.0041

 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): LILIS ME CONFECÇOES LTDA - ME, LILIAN 

BARELLA DA ROCHA, GLADISTONE SOARES LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:OAB/MT 17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 982328 Nr: 15101-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULETTO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME, CLAUDIA PAULETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047384 Nr: 45094-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DE MATHEUS MORETTI, MARIELA 

CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI, PALOMA CAMPOS DE 

OLIVEIRA FARES, FAIÇAL FEIZ FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 

distribuição e o preparo no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 707901 Nr: 1308-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇO BRASIL ENGENHARIA E INDUSTRIAL 

LTDA, DONALDO GOMES BEZERRA FILHO, DANYELA GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA CALIX MORENO - 

OAB:7793, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - OAB:4.759/MT

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 950921 Nr: 306-38.2015.811.0041

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA DE CARVALHO LIMA ME, ANA 

LUCIA DE CARVALHO, JOSE VOLNEI KESTRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 719287 Nr: 14959-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOAGRONOMICA C A LTDA, JOSÉ MARCOS 

FOLONI

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 807404 Nr: 13878-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FLAVIO TAQUES DA SILVA, EUNICE 

IZABEL TAQUES VITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 303015 Nr: 14562-64.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA

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

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora/credora para 

no prazo de 5 (cinco)dias, manifestar sobre o depósito de fl.*** .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 990590 Nr: 18740-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTS COMERCIO E SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, EDUARDO ROSA GALVÃO

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

OAB:OAB/MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 757304 Nr: 9474-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYNE RAQUEL FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 

distribuição e o preparo no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 968344 Nr: 8442-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTO INTEGRADA COMERCIO 

ORTODONTICOS LTDA ME, FRANCISCO ROBERTO DA SILVA, AURINEIDE 

DE SOUZA NOGUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 69052 Nr: 1615-95.1995.811.0041

 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. COM. PAPEIS E EMB. 

LTDA, Mônica Fátima Villar do Carmo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON DIMAS LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.698/MT, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 - Para a parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 

distribuição e o preparo no juízo deprecado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 872881 Nr: 11705-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDA CORREA GAMBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da 

petição inicial em pen drive para expedição de edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 757277 Nr: 9444-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCIO DE ASSIS DE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 926262 Nr: 47266-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON SILVA JÚNIOR

 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:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 819048 Nr: 25338-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 892055 Nr: 24587-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA, 

JOSÉ GILBERTO MEDINA DALBEN, JUCILENE MELERO SOARES DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICH DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 - Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378782 Nr: 1447-25.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARNEIRO E MACHADO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 
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Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 248034 Nr: 15500-93.2006.811.0041

 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): LUIZ VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIM VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9.887-B MT

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 12579 Nr: 8616-58.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT

 - Para a parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 

distribuição e o preparo no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076978 Nr: 58644-05.2015.811.0041

 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: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SEVERINO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GOULART 

JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 716516 Nr: 10301-17.2011.811.0041

 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): V. HOFFMANN MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CRISTIANO HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008871-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008871-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL RÉU: WASHINGTON LUIZ DOS 

SANTOS DECISÃO Vistos. Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (ID 

13857906), tempestivos, como se verifica da certidão sob ID. 15051502. 

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil. Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a 

parte objetiva simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que 

coadune com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja 

obter, in casu, a irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em 

ver modificado o direito material tutelado, pelo que os embargos de 

declaração se tornam via inadequada para o intento. Conquanto, conheço 

dos embargos de declaração supracitados, pois próprios e tempestivos, 

mas nego-lhes provimento porque não vislumbro obscuridade, contradição 

nem omissão no decisum embargado. Segue oficio n. 33/2018 com 

informação no Agravo de Instrumento RAI n.º 1010653-37.2018.8.11.0000. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022582-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS WAGNER (EXECUTADO)

ELIZABETH MARQUES WAGNER (EXECUTADO)

IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022582-12.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSE CARLOS 

WAGNER, ELIZABETH MARQUES WAGNER Despacho Vistos etc. Defiro o 

pedido da parte autora junto ao ID 14625668, desentranhem-se os 

mandados para a citação dos executados, no endereço indicado junto ao 

ID 14625668, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. Ressaltando que o comprovante de depósito de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça encontra-se no ID 14625668, fls. 02/03. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 20 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035455-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

RICARDO NEGRAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO PAVINATO (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO MIRANDA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS MIRANDA (EXECUTADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 
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sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012953-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751382 Nr: 3132-42.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CESAR KORMANN PEREIRA, 

CORTEZ & ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 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.: 938055 Nr: 53681-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNY MARCELE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora não se manifestou apesar de 

devidamente intimada, impulsiono os autos para intimar NOVAMENTE a 

parte autora para manifestar-se quanto a certidão NEGATIVA do Sr. 

Oficlal de Justiça de fls 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811193 Nr: 17684-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE CASSIA FERREIRA KRAUZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC FINANCE (BRASIL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB: 11.057-A/MT

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

- OAB:6.735/MT, RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:OAB/MT 14.516, 

WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ,TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO ALVARÁ EXPEDIDO em 

face a DIVERGÊNCIA DO AUTORIZADO E O TITULAR DA CONTA bem 

como que o Alvará foi expedido nos exatos termos indicados as fls 217 v, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAR a requerente para informar 

os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará 

de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, NO PRAZO DE CINCO DIAS, sob pena de 

arquivamento do processo, no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1157152 Nr: 34732-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. DA SILVA EIRELI - ME, DILZAMAR 

CONCEIÇÃO CHAGAS DE LARA, ALTINO CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta de 

endereço da executada:

 - Dilzamar Conceição Chagas – CPF nº 551.525.111-34.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812277 Nr: 18766-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES, ALTAIR 

PIEROZAN MAGALHÃES, GISELE MARGARIDA ZYGER MAGALHÃES, 

ELIZETE PIEROZAN MAGALHÃES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHÃES, 

TÂNIA MARTA ZANCANARO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP, RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844, RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - 

OAB:103650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795871 Nr: 2214-04.2013.811.0041

 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): LUCIMAR PACHER AGRA FARES, OMAR 

MUSTAFA FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta de 

endereço dos executados:

 - Lucimar Pacher Agra Fares – CPF nº 489.035.231-72;

- Omar Mustafa Fares – CPF nº 096.874.718-32.
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Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007652-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

andre castrillo (ADVOGADO(A))

MARELY LEBRE ROSA (RÉU)

OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007652-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME, MARELY LEBRE ROSA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Diante da manifestação da 

requerida, constante na petição de Id 1251293, informando a 

impossibilidade de seu comparecimento à audiência conforme documento 

acostado no Id 15251296, redesigno a audiência de conciliação 

anteriormente agendada para amanhã, para o dia 07/11/2018 às 15:00 

horas. Intimem-se as partes, que, devem comparecer à audiência munidas 

de proposta de acordo. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 11 de setembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1081361 Nr: 2225-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN FERREIRA DOS SANTOS, SALATIEL 

ALVES DE ARAUJO, VALMI SIMÃO DE LIMA, JOSÉ IGNÁCIO RIBEIRO 

NETO, CELSO FERREIRA MACEDO, DAPHANE ADRIANE SILVA, SANDER 

FERNANDES, ROBERTO CORREA DE ARRUDA, PAULO ROBERTO 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - PROMOTORIA INF. E JUVENTUDE - 

OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO SOARES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.034, EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, LINOIR LAZZARETTI JÚNIOR - OAB:OAB/MT 13.666, 

MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:12142, MARIO GONÇALVES 

MENDES NETO - OAB:12142/MT, MÁRIO GONÇALVES MENDES NETO - 

OAB:MT - 12.142, MAUREN LAZZARETTI - OAB:6968, MAYRA 

MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975/MT

 Certifico e dou fé,que a petição apresentada pelo requerido PAULO 

ROBERTO SOARES, protocolada em 17/9/2018 sob nº 1022979/2018, está 

em desacordo com o que determina o Provimento nº 65/2014-CGJ, haja 

vista que o presente feito trata-se de processo eletrônico, razão pela qual 

todo e qualquer peticionamento deverá ser realizado pelo Portal Eletrônico 

do Advogado - PEA WEB/VIRTUAL. Assim, conforme autorizado pelo art. 

152, VI, c/c 203, do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para 

imprensa a fim de intimar o patrono do requerido Dr. Mário Gonçalves 

Mendes Neto - OAB/MT 12.142, para regularizar a referida petição, no 

prazo legal.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020774-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. O. (ADVOGADO(A))

L. M. D. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1020774-35.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [LIMINAR, Tutela e Curatela] 

PARTE AUTORA: LUCIDIO MANOEL DA FONSECA PARTE RÉ: CELIA 

SANTANA DA FONSECA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/07/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

850,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

"Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, 

por Lucídio Manoel da Fonseca, em face de Célia Santana da Fonseca, 

sua irmã, devidamente qualificado e representando nos autos. A parte 

autora esclarece na inicial – id. 8712379, que a curatelanda possui doença 

mental degenerativa e, por essa razão, necessita de auxílio em todas as 

suas necessidades pessoais. Pugnou por sua nomeação provisória, como 

curador da curatelanda e, ao final, pela procedência da ação, decretando 

a curatela da requerida, nomeando-o curador definitivo. Atestados 

médicos, constam dos identificadores 8712542, 8712550, 8712553, 

8712563 e 8712576. Determinada emenda da inicial, nos termos da 

decisão de id. 8743092, devidamente cumprida no id. 9137530, que juntou 

aos autos atestado médico atualizado, que esclarece que a curatelanda 

tem esquizofrenia e depressão, encontrando-se em tratamento desde o 

ano de 1991. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 9140690, 

oportunidade em que foi deferida a gratuidade processual, e nomeado o 

autor, Lucídio Manoel da Fonseca, curador provisório da requerida. A 

curatelanda foi regularmente citada, conforme certificado no id. 9795960, 

quando, então, constatou-se que a mesma não possui condições de 

locomoção. Informação acerca do benefício previdenciário, prestada pelo 

INSS – id. 10172059, equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal. Estudo 

social realizado – id. 10310611. Manifestação Ministerial – id. 11100324, 

pugnando pela nomeação de curador especial. Contestação por negativa 

geral, apresentada pela douta Defensoria Pública, consta no id. 11426127. 

Instado a se manifestar, o digno Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela, conforme parecer de id. 11727630 11727630. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Curatela proposta, 

perante este Juízo, por Lucídio Manoel da Fonseca, em face de Célia 

Santana da Fonseca, sua irmã, devidamente qualificado e representando 

nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade 

de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, 

visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão 

apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre 

outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. No caso 

dos autos, verifica-se que o douto Ministério Público se fez presente em 

todas as fases processuais e, opinou, ao final, favoravelmente ao 

deferimento do pedido curatela, por ser a medida adequada ao caso 

concreto, e por entender que a parte autora demonstra aptidão para o 

encargo. Os atestados médicos acostados aos autos, demonstram que a 

curatelanda faz tratamento psiquiátrico desde o ano de 1991, e faz uso de 

medicamentos controlados, necessitando do curador para representa-la 

nos atos da vida civil, tendo em vista suas limitações mentais e físicas, em 

virtude da esquizofrenia e depressão, evidenciando-se a pertinência da 

presente medida protetiva de curatela. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 
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do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, decreto a curatela de 

CÉLIA SANTANA DA FONSECA, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que o autor, pratique os atos da vida civil da curatelada, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, o curador 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe LUCÍDIO MANOEL DA 

FONSECA seu curador. PROCEDAM-SE as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. EXPEÇA-SE o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036728-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TEIXEIRA LEITE (EXEQUENTE)

HEVELIN FERREIRA DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1036728-24.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 20 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1332583 Nr: 16143-31.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÂMELA KAROLINE ALMEIDA 

LIVALDA - OAB:19597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1332583

 Vistos etc.

A Portaria n° 554/2016 – PRES determinou que, a partir do dia 07.11.2016, 

todos os processos de competência desta Vara Judicial e, de outras 

unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, 

por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico (PJE).

Sendo assim, determino que a distribuição eletrônica do pedido constante 

em fls.04/10, como Ação de Alimentos com Guarda, eis que, este fora 

protocolado em 13/09/2018, com a sua distribuição de forma aleatória, 

respeitando-se o principio do juiz natural.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 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.: 1080723 Nr: 1893-61.2016.811.0041

 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: STDO, MHTDS, STDO, MDSJ, JDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16.254, FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - OAB:20.740/MT, 

THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18.846-O, THALISSON GAYVA 

MORAES - OAB:18846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1080723

Vistos etc.

 Em atenção à certidão de fl. 111, quanto à impossibilidade de cumprimento 

do mandado de avaliação, INTIMEM-SE os herdeiros Marcos e Jheniffer, 

por meio de seu advogado habilitado, para que se manifestem, requerendo 

o que se direito, em 05 (cinco) dias.

Por outro lado, a partir da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, 

o Conselho Nacional de Justiça deu um importante passo para estimular a 

Mediação e a Conciliação, ao instituir a Política Judiciária Nacional de 

tratamento aos conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos judiciários, 

de oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os 

chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem 

como prestar atendimento e orientação ao cidadão.

Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria vindicada, 

induz à busca de autocomposição, sendo a conciliação e mediação, meio 

eficaz para por fim ao litigio.

 Sendo assim, designo sessão de mediação, para o próximo dia 01 de 

outubro de 2018 às 13h30min, a ser presidida por mediador certificado.

 Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres advogados.

Notifique-se o digno Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 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.: 226983 Nr: 34149-43.2005.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDS, VDSL, ABML, ICADNL, VDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - 

OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B, JOSÉ ORTIZ 

GONSALEZ - OAB:4066-B, NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .

Autos 226983

Vistos etc.

Certifique, a ilustre gestora desta Vara Judicial, acerca das questões 

trazidas à luz às fls. 338/339.

Sem prejuízo da ordem acima, intime-se Ana Bruna Mendes Lopes, para 

apresentar as certidões negativas das Fazendas Públicas, cujas 

despesas deverão ser assumidas, por si e por Izabel Cristina, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Na mesma comunicação, Ana Bruna, deverá ser intimadas para pagar o 

que lhe cabe das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 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.: 1077992 Nr: 199-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 1077992

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Autorização Judicial proposta, perante este juízo, por 

Débora Galdina Batista da Silva, devidamente qualificada nos autos.

 Esclareceu a autora que, viveu em união estável com Narciso Conceição 

Vitório Neiva, falecido na data de 24 de outubro de 2015 (fl. 11), que 

deixou verbas rescisórias perante o Município de Cuiabá, sendo sua única 

dependente habilitada, percebendo, inclusive, pensão decorrente do óbito 

do companheiro (fl. 09/10).

 A ação foi recebida em 15 de janeiro de 2016, nos termos da decisão de 

fl. 24 que, concedeu, em caráter provisório, a gratuidade processual.

 Observa-se que, a natureza do bem deixado à sucessão prescinde das 

formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de inventário ou 

arrolamento, e conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, deve se destinar aos dependentes do falecido, habilitados, 

perante à Previdência Social, nos exatos termos da Lei 6.858/810.

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

determino a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em favor da autora, para 

levantamento dos valores depositados e seus rendimentos legais, que 

deverão ser transferidos para conta a ser informada nos autos, em 05 

(cinco) dias.

EXPEÇA-SE alvará em favor da autora, para que efetue o levantamento 

das verbas, perante o Município de Cuiabá.

No caso de os valores terem sido transferidos para conta judicial, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico, transferindo-os para a conta a ser 

informada pela autora, em 05 (cinco) dias.

CONFIRMO a concessão da gratuidade processual.

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação.

Sem custas.

 P. R. I. C.

Cuiabá-MT, 14 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.: 788831 Nr: 42822-78.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.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, 14 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1039950 Nr: 41591-11.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KM, DDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, IANDRI LOTUFO PULCHÉRIO - OAB:13.752, 

PATRICIA MAIUMY MOREIRA TATSUNO - OAB:19859/O, RAYSSA 

MORGANA SANTOS SILVA - OAB:OAB 21.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268

 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.REVOGO a decisão proferida à fl. 150, notadamente, 

quanto ao pedido de transferência do saldo de conta vinculada ao FGTS. 

OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal para que promova o desbloqueio do 

valor de R$ 92,63 (noventa e dois reais e sessenta e três centavos). Na 

eventualidade de que tenha havido a transferência da quantia, para conta 

judicial, INTIME-SE o exequente, pessoalmente, para que informe conta 

para sua transferência em seu favor. 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, 

14 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1019164-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. D. V. (ADVOGADO(A))

E. D. M. H. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1019164-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EMINEIA DE MOURA 

HOFFMANN REQUERIDO: GLEYSON FERREIRA ANANIAS 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. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Os documentos de Id nº 13950236 e Id. 

13950230, demonstram o vínculo de parentesco existente entre o 

requerido e os infantes, visto que, são pai e filhos. Em decorrência da 

referida paternidade, o demandado tem o dever de contribuir com a 

manutenção dos infantes, razão pela qual, defiro os alimentos provisórios 

aos filhos Gabrielly Hoffmann Ananias e Daniel Hoffmann Ananias, que 

arbitro, por ora, em 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos, 

compreendidos como tais, toda e qualquer remuneração, inclusive, férias 

e 13º salário. O binômio necessidade/possibilidade será aferido em 

momento oportuno, após cognição exauriente. O vencimento da prestação 

alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento 

deverá se dar, por meio de depósito na conta bancária anunciada. 

Designo audiência de conciliação para o dia 8 de novembro de 2018, às 

14h00min, oportunidade em que as partes deverão apresentar prova de 

seu estado civil, ou seja, certidão de nascimento ou casamento. 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 Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021140-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

PAMELLA DEL NERY PONCE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PONCE DE ARRUDA NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1021140-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PAMELLA DEL NERY PONCE 

DE ARRUDA REQUERIDO: NILO PONCE DE ARRUDA NETO 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. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Os documentos de Id nº 13950236 e Id. 

13950230, demonstram o vínculo de parentesco existente entre o 

requerido e os infantes, visto que, são pai e filhos. Em decorrência da 

referida paternidade, o demandado tem o dever de contribuir com a 

manutenção dos infantes, razão pela qual, defiro os alimentos provisórios 

aos filhos Kaio Del Nery Ponce de Arruda e Kaique Del Nery Ponce de 

Arruda, que arbitro, por ora, em 03 (três salários mínimos). O vencimento 

da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O 

adimplemento deverá se dar, por meio de desconto em folha de pagamento 
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do alimentante, perante a Câmara Municipal de Cuiabá-MT e, depósito na 

conta bancária. Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias e 13° 

salário. Designo audiência de conciliação para o dia 08 de novembro de 

2018, às 15h00min. Se não houver acordo, o requerido terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Expeça-se ofício para desconto em 

folha de pagamento. Intime-se a autora, por meio de seu ilustre advogado. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021140-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

PAMELLA DEL NERY PONCE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PONCE DE ARRUDA NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo à intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, indicar seus 

dados bancários, com vistas a ser possível o depósito em conta dos 

valores dos alimentos provisórios deferidos pelo juízo.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021545-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. Q. (REQUERENTE)

H. C. C. (ADVOGADO(A))

A. R. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. I. D. A. P. A. B. (REQUERIDO)

R. F. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1021545-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DEIJA FERNANDES DE 

QUEIROZ REQUERIDO: RENAN FERNANDES LIMA, CENTRO INTEGRADO 

DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL- ADAUTO BOTELHO Vistos etc. O 

processo foi distribuído no plantão judiciário, e o Juiz plantonista, após 

parecer do NAT - Nucleo de Apoio Técnico, deixou de apreciar a matéria, 

justificando não estar configurada como de urgência e emergência, e 

determinou a devida distribuição a uma das Varas de Família e Sucessões 

desta Comarca, calhando a distribuição para esta Vara. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade do pedido, à luz dos 

documentos acostados, defiro a curatela provisória do requerido, e 

nomeio a requerente Deija Fernandes de Queiroz, como sua curadora 

provisória, mediante compromisso. Cite-se e intime-se o requerido para 

comparecer perante este Juízo no dia ---07 de novembro de 2018, às 

13h30min para ser entrevistado. No ato da citação, o ilustre oficial de 

justiça deverá informar se o requerido encontra-se em condições de 

locomoção para se apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. 

Conste do mandado que o mesmo poderá impugnar o pedido, contados 05 

(cinco) dias após a realização da audiência. Cite-se mediante as cautelas 

e advertências legais. Expeça-se o necessário. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014416-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCES HELENE DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY DE PAULA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 30 DIAS – 3 VEZES COM 

INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 1014416-54.2017.8.11.0041- PJE 

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO PARTE REQUERENTE: MERCES HELENE DA SILVA 

INTERDITANDA: JURACY DE PAULA DA SILVA DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 25/5/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO de terceiros interessados dos termos da r. sentença proferida 

nos autos, cujo resumo está abaixo transcrito. SENTENÇA: “(...) Ante o 

exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o 

pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de Juracy de Paula da 

Silva, declarando-a inteiramente carecedora de discernimento para 

exercer os atos da vida civil e nomeio-lhe como Curadora definitiva, a 

senhora Mercês Helene da Silva. Por fim declaro extinto o processo com 

julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C.” Cuiabá - MT, 20 de 

setembro de 2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária Autorizada pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030969-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. G. S. (ADVOGADO(A))

G. R. S. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (ADVOGADO(A))

A. F. P. F. (RÉU)

Outros Interessados:

E. R. S. P. (REPRESENTADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para que, dentro do prazo de 15 dias, apresente a 

Impugnação. Cuiabá, 20 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) 

Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016731-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (ADVOGADO(A))

LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SAMANTA TAMAE BEZERRA YOSHI KAW (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NETO DA SILVA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO PRAZO: 05 DIAS AUTOS N. 1016731-89.2016.811.0041 

ESPÉCIE: Cumprimento de Sentença PARTE REQUERENTE: SAMANTA 

TAMAE BEZERRA YOSHI KAW PARTE REQUERIDA: RODRIGO NETO 

INTIMANDO(A, S): SAMANTA TAMAE BEZERRA YOSHI KAW FINALIDADE: 

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

sabido, para dar prosseguimento ao feito em 48 (quarenta e oito horas), 

sob pena de extinção, na forma do art. 485,III, do cpc, pois este 

encontra-se paralisado, devendo para tanto informar o endereço 

atualizado do executado . Eu, Joana Castaño de Aquino, digitei. 

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019981-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETYLAINE MARINA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO DA COSTA PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO PRAZO: 05 DIAS AUTOS N. 1019981-33.2016.811.0041 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 191 de 430



ESPÉCIE: Alimentos PARTE REQUERENTE: KETYLAINE MARINA DE JESUS 

PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO DA COSTA PEREIRA 

INTIMANDO(A, S): KETYLAINE MARINA DE JESUS FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito em 48 

(quarenta e oito horas), sob pena de extinção, na forma do art. , do cpc, 

pois este encontra-se paralisado, devendo para tanto informar o atual 

endereço do requerido . Cuiabá-MT , 20 de setembro de 2018. Mirelli Silva 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1024299-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. M. (ADVOGADO(A))

M. A. R. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, requerendo o que 

entender de direito. Cuiabá, 20 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024752-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SIQUEIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

HEITOR CORREA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGOBERTO GARCIA BELUFI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1024752-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZANGELA SIQUEIRA DA 

PAIXAO REQUERIDO: DAGOBERTO GARCIA BELUFI 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. Tendo em vista que não há dúvida 

acerca da relação de parentesco entre o infante e o requerido, conforme 

atesta a certidão de nascimento (Id. 14603693), defiro os alimentos 

provisórios ao filho menor Guilherme de Nascimento, que arbitro, por ora, 

em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, incidindo sobre férias e 13º salário, 

quando houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado na conta 

bancária, até o dia dez (10) de cada mês. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

cognição exauriente. Designo audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 13 de novembro de 2018, às 15h30min, oportunidade em que as partes 

deverão apresentar prova de seu estado civil, ou seja, certidão de 

nascimento ou casamento. 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. 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: 1026331-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. D. S. (AUTOR(A))

K. A. D. A. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. O. S. (RÉU)

A. C. N. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1026331-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GEZONILDO OLIVEIRA DA SILVA 

RÉU: KAWAN OLIVEIRA SAMPAIO, ADEMALIA CRISTINA NUNES SAMPAIO 

Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 

e art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação, para o dia 13 de novembro de 2018, às 16h00min. Se não 

houver acordo, a requerida terá, a partir daquela data, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, entendo que a questão 

precisa ser melhor analisada, após o contraditório. Portanto, na ausência 

de elementos seguros, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela Dê-se 

ciência ao Ministério Público. 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: 1027893-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. M. H. (AUTOR(A))

M. H. P. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. K. H. (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 C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1027893-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ZARIFE MOHAMAD HALLAK 

RÉU: MOHAMAD KHALIL HALLAK Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Revisão de Alimentos c/c pedido de 

Tutela de Urgência. Em linhas gerais, pretende a requerente revisar os 

alimentos que foram acordados no processo nº 023/2010 - Dissolução de 

Sociedade de Fato - o qual tramitou perante a 3ª Vara de Família desta 

Comarca, que estabeleceu a pensão alimentícia à requerente, no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais) - reajustável pelo INPC - até a época em que 

fossem vendidas as quotas do Hotel Almanara, quando então lhe seriam 

repassados vinte por cento do valor. É o necessário à análise e decisão. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, entendo que não estão 

presentes os pressupostos legais ao seu deferimento. Observa-se da 

inicial que o requerido ainda não vendeu as cotas e, portanto, permanece 

o valor da pensão que foi acordado em R$ 1.000,00 (um mil reais), há 17 

(dezessete), porém, reajustável pelo INPC. Ora, a requerente sequer 

demonstrou quanto seria o valor da pensão atual, se procedesse à devida 

correção, conforme previsto na sentença; simplesmente afirma que o 

requerido reduziu a pensão unilateralmente. Assim, evidentemente, a 

questão precisa ser melhor analisada após o contraditório. Firme nessas 

razões, indefiro o requerimento de tutela de urgência. Designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 13 de novembro 2018, às 17h00min. 

Se não houver acordo, o requerido terá, a partir daquela 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011155-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. J. J. (ADVOGADO(A))

J. C. D. A. C. (ADVOGADO(A))

J. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. A. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011155-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JEFFERSON MOREIRA RÉU: 

RUGINA CRISTINE AMORIM MOREIRA Vistos, Acolho a emenda de Id. 

13688801. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, seria prematura 

uma antecipação de tutela, sem ouvir previamente a parte contrária, motivo 

pela qual indefiro. Designo audiência de conciliação, para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 14h30min. Se não houver acordo, a requerida terá, 

a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Notifique-se o Ministério 

Público. Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003955-86.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIPE MORAIS (REQUERENTE)

DENIS DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

ENIS PAULA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

JAIR LEOCADIO DA ROSA FILHO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA MATIAS DA ROSA (REQUERENTE)

MARIA JOSE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

LAURO LEOCADIO DA ROSA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO ROSA (REQUERENTE)

GERALDO SIDNEI AFONSO (ADVOGADO(A))

RAMAYANA MATIAS DA ROSA (REQUERENTE)

ELIETE CONCEICAO DA ROSA (REQUERENTE)

FREDERICO AUGUSTO LEOCADIO DA ROSA (REQUERENTE)

FIRMINA ALCEDINA DA SILVA (REQUERENTE)

JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA (REQUERENTE)

LENITA NEUZA DA ROSA (REQUERENTE)

SIRLEI SALETE PIASECKI (REQUERENTE)

VITOR GUILHERME DA SILVA LEOCADIO DA ROSA (REQUERENTE)

EVANILDES SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LORRANCE MATIAS DA ROSA (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LEOCADIO DA ROSA (REQUERIDO)

ACILDA MARIA DA ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar o inventariante a 

apresentar a Certidão Negativa da Prefeitura Municipal de Cuiabá, dentro 

do prazo de 15 dias. Cuiabá, 20 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040737 Nr: 41949-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIEL CRISTINE DE OLIVEIRA FEITOSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES PEDROZO - 

OAB:17.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO 

TAVARES BARROS, para devo lução dos autos nº 

41949-73.2015.811.0041, Protocolo 1040737, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943 Nr: 6369-12.1997.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdC, EBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - 

OAB:16335 OAB/MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, 

ELAINE FRANCO ALONSO DE OLIVEIRA - OAB:14743/MT, EUNICE 

ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16543, Fabio Henrique Prado Cruz - 

OAB:21.130/MT, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11.799/MT, JUCINEI 

DA SILVA NUNES - OAB:11799/O, KÉSIA JULLI SOUZA ARRUDA - 

OAB:19800/O, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

3.127-A, NAIANE CAVALCANTE BATISTA - OAB:22937/O, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 6369-12.1997.811.0041, Protocolo 

943, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1129972 Nr: 22997-12.2016.811.0041

 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: GABRIEL KARA JOSE NETO, VANDA KARA JOSÉ 

PINHEIRO, ARY KARA JOSÉ, NEWTON KARA JOSÉ, LIDIA COTAIT KARA 

JOSÉ, MARIA FÁTIMA JORGE KARTER KARA JOSÉ, RUBENS KARA JOSÉ, 

EDISON DOS SANTOS, MARIANA KARA JOSÉ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ, ESPÓLIO DE 

JULIETA CURY KARA JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, KARINNE ANSILIERO ANGELIN 

BUNAZAR - OAB:234812 SP, MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR - 

OAB:234812, PAULA ZEM GADOTTI - OAB:304005/SP, SIMONE ROSSI - 

OAB:189.910 OAB/SP, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a manifestar acerca da devolução do AR de fls. 

222, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 82426 Nr: 5086-17.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRMPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Processo nº 5086-17.1998 – Código 82426

Vistos.

Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de fls. 163/164, por 

ausência de previsão legal à espécie.

Ainda, oportuno registrar que o novo período de segregação, iniciado em 

13/09/2018, não corresponde à mesma dívida que ensejou o decreto de 

prisão cumprido pelo devedor de 20/06/2018 a 18/08/2018.

Também, não há falar em abertura de novo prazo de 03 (três) dias para 

pagamento ou apresentação de justificativa, considerando que as 

prestações são mensais e sucessivas, e todas que constam na planilha 

de débito, estão inadimplidas.

No que se refere à divergência nas qualificações pessoais do executado, 

ressalto que o mesmo em nenhum momento nega a dívida, ou nega ser a 

pessoa do devedor. Assim, faço constar que, se o que estiver preso por 

determinação emanada nestes autos, for o senhor JOAQUIM BATISTA DA 

SILVA, nascido em 18/10/1959, filho de João Batista da Silva e Maria 

Flauzina Batista da Silva, portador do CPF n. 020.085.238-88, conforme 

qualificado nos autos (fl. 28 e 146), mantenha-o preso, pelo período já 

determinado por este Juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, 19 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1101182 Nr: 11016-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASGSF, MAGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 
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OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831/MT, JEAN LUCAS 

TEIXEIRA DE CARVALHO - OAB:14532, JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da parte apelada para que apresente as 

contrarrazões dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 899994 Nr: 29817-18.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASM, JRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENI RAMOS DE ALMEIDA - 

OAB:16.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 29817-18.2014 – Código 899994

 Visto.

 Alessandro da Silva Mota aforou Embargos à Execução em face de 

Arthur Almeida da Silva Mota, representado por Jaquelina Rosa de 

Almeida.

 O embargante se insurge contra a execução, argumentando que foi 

fulminada pela a prescrição, e ainda, que as verbas alimentares foram 

devidamente pagas por meio de desconto em folha de pagamento, não 

havendo que falar em pagamento de supostas diferenças. Assim, pugna 

pela procedência dos presentes embargos.

 À fl.87 foi lançado parecer Ministerial.

 O embargado apresentou impugnação às fls. 96/99, alegando 

intempestividade dos embargos. No mérito, pela improcedência.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, com base no que fora certificado à fl. 105, afasto a preliminar 

de intempestividade dos embargos.

 Observa-se que o embargante tenta infirmar o título executivo judicial, sob 

o argumento que a dívida foi atingida pela prescrição intercorrente, bem 

como que, as verbas alimentares foram pagas por meio de desconto em 

folha de pagamento.

 Relativo à prescrição intercorrente, que segundo alegações do 

embargante deve ser reconhecida no presente caso, já que a ação foi 

distribuída em 2007, mas que a citação só se deu em 2014, razão não 

assiste ao embargante.

 Como cediço, a prescrição intercorrente pode ocorrer após a citação, 

quando a parte autora deixa de cumprir as determinações judiciais, e, 

intimada pessoalmente, ainda assim permanece silente, ensejando a 

extinção do feito.

 O lapso temporal que o embargante aponta como maculado pela 

prescrição intercorrente foi anterior à citação, como afirmado por ele 

mesmo, o que de cara já afasta o alegado instituto.

 No que se refere às parcelas vencidas antes dos dois anos que 

antecederam a propositura da ação, também não há como ser 

reconhecido o instituto da prescrição, já que, de acordo com o disposto no 

artigo 197, II, do Código Civil, a prescrição não ocorre entre pais e filhos 

durante o poder familiar.

 Por fim, no tocante à alegação de que as parcelas alimentares foram 

pagas por meio de desconto em folha de pagamento, não passa de 

simples palavras, pois não provado nos autos. Prova documental por 

excelência, deveria ser juntada com a inicial.

 Em face do exposto, julgo improcedentes os embargos, e declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.

 Transitado em julgado, desapensem-se os autos e arquivem-se ao final.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 339197 Nr: 9777-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSDS, ESDS, VSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSC, EJDC, CNS, JBCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT, 

JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18.351, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:17016/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERNANDES - 

OAB:5991, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - OAB:20.572/O, 

FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:15012/E, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O, MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT, NILTON LUIZ 

FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT, NORMA AUXILIADORA MAIA 

HANS - OAB:4.467/MT, RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - OAB:13873

 Visto.

Defiro os requerimentos de fls. 338 e 339/341.

Expeça-se o alvará de transferência, conforme requerimento de fl. 338.

Promova-se o necessário para que a penhora eletrônica seja efetuada via 

sistema BACENJUD, que deverá incidir apenas com relação aos 

executados João Bosco Costa da Silva e Cristina Nakashima Soales.

Havendo penhora em excesso, promova-se o desbloqueio da diferença.

Após, intimem-se os executados para que se manifestem, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Aguarde-se em gabinete o processamento da ordem.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1070299 Nr: 55531-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:9066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 55531-43.2015 – Código 1070299.

 Vistos.

 Tania Ramos da Silva aforou a presente Ação de Guarda das menores 

Isadora Ramos Vilanova (fl. 12) e Maria Nery Ramos Vilanova (fl. 13), em 

face de Jorge Augusto de Souza Vilanova.

 A requerente é mãe das menores, e esclarece que após o fim do 

relacionamento com o pai das crianças, mudou para Sinop/MT, onde 

moram seus pais. Que um dia trouxe as filhas para ver o requerido, e este 

não a deixou pega-las de volta, e impedia o contato de mãe e filhas, o que 

ensejou a propositura da presente demanda.

 Assim, a requerente busca a concessão da guarda das filhas a seu 

favor.

 À fl. 16 foi designada audiência de tentativa de conciliação, que não se 

realizou em virtude da ausência da parte autora, conforme se vê à fl. 21.

 Às fls. 24/25 foi apresentada a contestação.

 À fl.. 57 foi regulamentado o direito de visita em favor da requerente e 

determinada a realização de estudo psicossocial do caso, cujo relatório foi 

encartado às fls. 63/66.

 À fl. 113 foi designada audiência de instrução e julgamento, cujo termo 

está acostado à fl. 133.

 Intimado a se manifestar nos autos, a defensora pública informou que não 

consegue mais contato com o assistido, fl. 136.

 À fl. 138 foi lançado parecer Ministerial.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Pois bem, em que pese o requerimento da defensoria pública, pela 

tentativa de intimação pessoal do demandado, e parecer Ministerial pelo 

deferimento do pedido, compreendo que cabe às partes interessadas 

manter seus endereços e telefones de contato atualizados, muito mais 

quando está sendo patrocinado pela advocacia pública, que concentra 

elevado número de demandas, e não tem possibilidade de ficar 

diligenciando a procura dos assistidos.

 Extrai-se do relato, que a genitora detinha a guarda de fato das filhas 

após a separação, e que após uma visita aos pais, esse não quis deixar 

as filhas retornarem ao convívio materno.
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 A requerente denuncia que o requerido não cuidava bem das filhas, as 

deixavam sob cuidados de terceiros que, ainda que parentes, não tinham 

condições de cuidar das duas crianças.

 Constata-se no termo de audiência de instrução, fl. 133, pelas 

declarações da requerente, que o que a requerente, que o requerido 

entregou as filhas aos cuidados do avô materno, fato que ocorreu em 

agosto de 2017, de maneira que até a presente data as menores estão 

sob os cuidados dos avós maternos, na cidade de Sinop/MT.

 Em razão disso, este juízo revogou a decisão concessiva da guarda 

provisória ao demandado (fl. 133-v).

 Intimado a manifestar sobre vários documentos acostados aos autos, nos 

quais a requerente demonstrou que as crianças não estavam sendo bem 

cuidadas (cheias de piolho, com dentes estragados, com lesões na pele), 

mas a defensora se mostrou impossibilitada de manifestar, ante a 

impossibilidade de contato com o assistido.

 Consoante narrativa nos autos, observa-se que o demandado acabou por 

reconhecer tacitamente o pleito inicial, já que ainda figurava como guardião 

das filhas, por força de decisão proferida nestes autos, mas ligou para 

que o avô materno viesse buscar as netas, e desde agosto de 2017 elas 

estão sob os cuidados dos avós maternos.

 Aliado a esses fatos, tem-se pela análise do relatório do estudo 

psicossocial (fls. 63/66), que as menores foram enfáticas em asseverar 

que “queriam morar com a mãe, que na casa da mãe tem comida, mas na 

casa do pai não tinha nada pra comer”.

 Tal assertiva demonstra que as menores passavam severas 

necessidades alimentares quando estavam com o genitor, e talvez esse 

foi um dos motivos que o levou a pedir ajuda ao avô materno na criação 

das filhas.

 No que diz respeito à guarda compartilhada, vejo que no caso não se 

revela pertinente, diante da distância entre a residência da genitora e do 

genitor, se mostrando mais plausível o deferimento da guarda à mãe, com 

a estipulação do período de convivência paterna.

 Nesse passo, defiro ao demandado o direito de permanecer com as filhas 

nos finais de semana alternados, das 08:00 horas do sábado às 18:00 

horas do domingo; na primeira metade das férias escolares; no dia dos 

pais; nos finais de ano dos anos pares.

 Ante o exposto, julgo procedente a ação, para o fim de conceder a 

guarda das menores Isadora Ramos Vilanova e Maria Nery Ramos 

Vilanova à genitora, e fixo o período de convivência paterna nos finais de 

semana alternados, das 08:00 horas do sábado às 18:00 horas do 

domingo; na primeira metade das férias escolares; no dia dos pais; nos 

finais de ano dos anos pares.

 Por fim, declaro extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Sem custas, nos termos da Lei nº. 1.060/1950.

 Dê ciência ao Ministério Público.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 17 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014119-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GRANJA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JINNY EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Claudiney da Silva (RÉU)

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 : 

1014119-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JINNY EDUARDO OLIVEIRA 

FERREIRA RÉU: CLAUDINEY DA SILVA Visto. Defiro a gratuidade da 

justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil, e da Lei 

1060/50. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 14h30min. Se não houver acordo, os requeridos 

terão, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer 

resposta à ação, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Sem 

prejuízo do acima determinado, intime-se o requerente para trazer aos 

autos cópia legível da certidão de nascimento da menor, tendo em vista 

que a acostada à inicial está com visibilidade prejudicada. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029614-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO (ADVOGADO(A))

CARINA COUTINHO RIBEIRO (REQUERENTE)

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO DIOVAN STOLF (REQUERIDO)

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 : 

1029614-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARINA COUTINHO RIBEIRO 

REQUERIDO: ERICO DIOVAN STOLF Vistos. Intime-se o ilustre subscritor 

da peça exordial, para emenda-la, em 10 (dez) dias, colacionando aos 

autos, cópia do título executivo judicial, (decisão em que foi fixada a verba 

alimentar provisória), bem como, retificar a planilha de débito, para que 

constem apenas os 03 (três) últimos meses anteriores à propositura da 

presente ação executiva, nos termos do artigo 528, § 7º, do Código de 

Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000538-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. N. I. (ADVOGADO(A))

J. I. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. J. D. S. (REQUERIDO)

B. R. M. S. (ADVOGADO(A))

R. D. S. M. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1000538-62.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: JOSE 

IZABEL Endereço: RUA F, 08, Res. Alice Novack, Rua B, quadra 09, 

Pascoal Ramos, RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-206 

PARTE REQUERIDA: Nome: MARIA DE JESUS DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA DAS PALMEIRAS, 13, Residencial Rio Cachoeirinha, JARDIM 

IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada (o), para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto na DECISÃO 

prolatado(a) neste processo. DECISÃO ID N. 15409384 OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 20 de setembro de 2018. assinado eletronicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000538-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. N. I. (ADVOGADO(A))

J. I. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. J. D. S. (REQUERIDO)

B. R. M. S. (ADVOGADO(A))

R. D. S. M. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1000538-62.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: JOSE 

IZABEL Endereço: RUA F, 08, Res. Alice Novack, Rua B, quadra 09, 

Pascoal Ramos, RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-206 
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PARTE REQUERIDA: Nome: MARIA DE JESUS DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA DAS PALMEIRAS, 13, Residencial Rio Cachoeirinha, JARDIM 

IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), acima qualificada(o), para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto na 

DECISÃO prolatado(a) neste processo. DECISÃO ID N. 15409384 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 20 de setembro de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022160-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. J. (REQUERENTE)

F. C. J. J. (ADVOGADO(A))

R. N. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. P. H. B. (REQUERIDO)

C. D. S. S. (ADVOGADO(A))

G. G. R. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1022160-03.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

PATRICIA JULIANA JASSNIKER Endereço: RUA CINCO, 01, quadra 5A, 

RESIDENCIAL CLAÚDIO MARCHETTI, CUIABÁ - MT - CEP: 78076-303 

PARTE REQUERIDA: Nome: JOSE RENATO PEREIRA HENRIQUE BRANCO 

Endereço: AVENIDA GOIÁS, 2356, quadra 101, lote 11, VILA JARDIM RIO 

CLARO, JATAÍ - GO - CEP: 75802-110 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), acima qualificada(o), para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto a PETIÇÃO ID N. 

15274115 e MANIFESTAÇÃO ID n. 15274126. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 

de setembro de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos 

de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016595-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DOS REIS (REQUERENTE)

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA JESUS DOS REIS (INTERESSADO)

 

PROCESSO: 1016595-24.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: JOSE 

XAVIER DOS REIS Endereço: RUA PIRACICABA, 3, quadra 17, JARDIM 

NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-659 PARTE REQUERIDA: 

Nome: JOANA JESUS DOS REIS Endereço: RUA PIRACICABA, 3, quadra 

17, JARDIM NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-659 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para 

tomar ciência da expedição do ALVARÁ, para retirar/imprimir 

DIRETAMENTE DO 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, 20 

de setembro de 2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle Santos 

de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006321-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR PINTO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CALIA MONICA MAGALHAES COSTA (HERDEIRO)

 

PROCESSO: 1006321-98.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: CARLA 

MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES Endereço: RUA MARTINIANO DE 

CARVALHO, 880, - LADO PAR - AP 43, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01321-000 PARTE REQUERIDA: Nome: MOACYR PINTO DE 

MAGALHAES Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 880, - LADO 

PAR - AP 43, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada(o), 

para tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao 

disposto no DESPACHO prolatado (a) neste processo. DESPACHO ID N. 

13259677 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 20 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: 1030240-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. D. S. (AUTOR(A))

L. T. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. G. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1030240-19.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: JESSE 

OELKE DA SILVA Endereço: AVENIDA ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA, 

474, RESIDENCIAL RECANTO DO SOL, CUIABÁ - MT - CEP: 78089-000 

PARTE REQUERIDA: Nome: SIMONE PEREIRA GOMES OELKE Endereço: 

RUA CARTORZE, RESIDENCIAL JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, 10, 

QUADRA 10, JARDIM TARUMÃ, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-302 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada(o), 

para tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao 

disposto na DECISÃO prolatado(a) neste processo. DECISÃO ID N. 

15452245 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 20 de setembro de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131766 Nr: 23779-19.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDS, CODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERICK RAFAEL DA 

SILVA LEITE, para devolução dos autos nº 23779-19.2016.811.0041, 

Protocolo 1131766, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019421-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. A. (ADVOGADO(A))

M. A. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZERDINETE SANTOS DE SOUZA OAB - 483.727.141-34 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte autora, para 

apresentar nos autos, o endereço completo da Sra Maria Aleluia de 

Oliveira e Matheus Baruc Silva Santos, devendo constar Rua, Nº, QD, 

Lote, Nome do Bairro, Cidade e CEP.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035396-22.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 196 de 430



Parte(s) Polo Ativo:

S. M. G. (ADVOGADO(A))

P. A. A. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. L. E. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Diante do que 

consta das certidões do Sr. Oficial de Justiça (ID 13999357 e 14000611), 

intime-se o Advogado da parte autora, responsável pelo núcleo de Pratica 

Jurídica da UFMT, para que informe no prazo de 10 (dez) dias o endereço 

atualizado das partes, sob pena de extinção. Redesigno a presente 

audiência para a data de 16/10/2018, às 17h45min.Intime-se o Núcleo de 

Pratica Jurídica da UFMT para que tome conhecimento da presente 

decisão.Juntada as informações quanto aos endereços das partes, 

intime-se a parte autora e cite-se e intime-se o requerido.Ciente o 

Ministério Público.Luis Fernando Voto Kirche.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006264-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

NARANA SOUZA ALVES (ADVOGADO(A))

GERSON JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

LUAN DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILMA BARROS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006264-17.2017.8.11.0041. REQUERENTE: POLLYANA DOS SANTOS 

SILVA, LUAN DOS SANTOS SILVA, GERSON JOSE DA COSTA 

INVENTARIADO: EDENILMA BARROS DOS SANTOS Vistos, etc. Tendo em 

vista manifestação informando a requerente que não possui interesse na 

conversão do inventário para o rito de arrolamento, ID 11668454, nomeio 

Inventariante a herdeira Srª. POLLYANA DOS SANTOS SILVA, que 

prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as 

citações (art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino ainda, que o 

inventariante providencie a juntada do recolhimento do imposto “causa 

mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção 

nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também aos autos, certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. 

Proceda a pesquisa BACENJUD em nome da de cujus e expeça – se ofício 

a Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco para que informe se existe 

valores depositados e dívidas em nome da falecida. Expeça - se ofício 

para a junta comercial para que forneça informações referentes a 

situação da pessoa jurídica em nome da falecida. Por fim, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 920354 Nr: 43635-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, Jorge de Moraes Filho - OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 55/56 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 214969 Nr: 23837-08.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, ANA MARIA PATRÍCIO ELIAS - 

OAB:8231, ANATOLY HODNIUK JUNIOR - OAB:7.963/MT

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

OAB:OAB-MT 12.770, JAQUELINE LIMA DE SOUZA - OAB:15.924, JOSÉ 

KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da exequente a informar a 

localização dos bens penhorados, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1129149 Nr: 22673-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO VILELA DE MORAES, JOSE VILELA DE 

MORAES, NIVALDO VILELA DE MORAES, IRIS VILELA DE MORAES, JOÃO 

BOSCO VILELA DE MORAES, IZIS VILELA DE MORAES, ERMENÉSIO 

VILELA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751, CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - 

OAB:18582/O, JULIANO SGUIZARDI - OAB:16483, KAYO RONNARO 

SILVA DIAS - OAB:22433/O, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - 

OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CESAR LEAL 

PACHECO - OAB:15.982-MT

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte autora, para recolher 

as diligências, a fim de cumprir expedições de novos mandados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1118551 Nr: 18139-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASM, MVSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - 

OAB:9822

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026767-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França (ADVOGADO(A))

JUDITH GUIMARAES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYRIO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Trata-se de ação que visa regular os termos da Curatela, pelo que, 

designo audiência para entrevista do requerido (art. 751, do NCPC), no dia 

___14__/__11___/2018, às __16___h___45__min. Cite-se o interditando e 
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intimem-se as partes para comparecerem ao ato, cientificando-a que, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência, poderá 

impugnar o pedido (art. 752, do NCPC). Em razão dos documentos 

acostados à inicial, que demonstram o problema de saúde do requerido 

(probabilidade do direito) e havendo fundado receio de dano, já que 

necessária a manutenção das despesas, e não havendo perigo de 

irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela e diante da 

previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio JUDITH 

GUIMARÃES CARDOSO como curadora provisória do interditando, a fim de 

que possa assisti-la, nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, 

da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o compromisso (art. 759, do 

NCPC) e expeça-se alvará. Nos termos do art. 753, do NCPC, determino a 

realização de prova técnica quanto a capacidade da requerida, devendo a 

Senhora Gestora agendar data, para que, as partes compareçam na 

Diretoria Metropolitana de Medicina Legal do Estado de Mato Grosso, Setor 

de Neuropsiquiatria Forense, rua Sete, esquina com a rua Parecis, sem 

n.º, Bairro Carumbé, CEP 78050-420, Fone 3613-1205, para realização do 

exame. Nomeio o médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, 

que desempenhará seu encargo, independentemente de compromisso, 

devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias após a realização 

do exame, no qual deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) 

Qual a doença da requerida?; b) Qual o CID?; c) A enfermidade ou 

deficiência retira da requerida o necessário discernimento para os atos 

negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se por causa 

duradoura ou transitória a requerida pode exprimir sua vontade?; e)Se 

transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; f) Se 

demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade de 

curatela?. Com a data do exame nos autos, intime-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder. Com o laudo nos autos, 

intimem-se as partes, para se manifestarem e, após, colha-se o parecer 

do representante do Ministério Público. Cumpra-se e intime-se, 

expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de 

agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1021073-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. S. (ADVOGADO(A))

J. R. D. S. (REQUERENTE)

J. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte JOSIAS a fim de, em 5 

(cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo 

documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o feito. 

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025465-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. (AUTOR(A))

M. J. N. M. (ADVOGADO(A))

L. C. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025465-58.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID 15448952, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora a fim de se manifestar no prazo legal. 

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018141-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE WESTPHAL VIANA (AUTOR(A))

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

LEONIDIA WESTPHAL (AUTOR(A))

TAMIRES WESTPHAL VIANA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

jurisdição voluntaria (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018141-17.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14077163 - "(...) Em decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceder com a devida correção da inicial nos 

ditames acima, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 321, 

caput, do NCPC. Efetuada a retificação mencionada no prazo assinalado, o 

que deverá ser certificado pela Secretaria, conclusos. Às providências." 

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1027844-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. O. (ADVOGADO(A))

E. F. V. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027844-69.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15255526 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 14956109, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Erick Fernando Veliz Victorio e Katiuscia Maran Veliz, 

com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge 

mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Katiuscia Nunes Cavalheiro 

Maran, bem assim para que sejam implementadas as demais obrigações 

assumidas na avença. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Serviço Registral competente, observando-se a modificação 

do nome do cônjuge mulher, bem assim ressaltando a dispensabilidade da 

inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 

43/2012, da CGJ. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as 

partes ao pagamento pro rata das despesas correlatas as custas judiciais 

despendidas no presente processo, todavia, suspensa a exigibilidade em 

decorrência da gratuidade concedida as partes. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014637-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO (ADVOGADO(A))

DEISE SIMONE DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARQUES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

M. M. (HERDEIRO)

GABRIELA SILVA MARQUES (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014637-03.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14002095 - "VISTOS, ETC. Constato que houve o recolhimento das custas 

judiciais, conforme recibo de Id. 13444972 no valor de R$7.979,90, 
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todavia, não fora inserido no sistema o valor da causa, como também o 

atribuído na exordial está em dissonância da avaliação do bem. Em 

decorrência, intimem-se os interessados para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, procederem com a devida correção da inicial nos ditames acima, bem 

assim efetuarem o recolhimento das custas complementares, se houver. 

Na mesma ocasião supra, deverão trazer aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. Efetuadas as 

retificações mencionadas no prazo assinalado, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria, conclusos. Ciência ao Ministério Público, diante 

da existência de interesse de incapaz. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016705-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. C. (ADVOGADO(A))

G. E. D. Q. G. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATANIL BENEDITA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - 383.648.831-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016705-23.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15232323 - "VISTOS, ETC. Considerando que o prazo vindicado para 

suspensão do processo transcorreu por inteiro, determino que se reitere a 

intimação da parte autora para cumprir a determinação de ID.13926699, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Às providências." Cuiabá/MT, 20 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1025368-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

VIVIANE DE MELO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025368-92.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15326370 - "VISTOS, ETC. Compulsando os autos, verifico que na certidão 

de óbito acostada à peça de ingresso, ID. 9477745, a extinta deixou bens 

a partilhar, portanto, torna-se imperioso que sejam aportados ao feito 

documentos que demonstrem a inexistência de bens a inventariar, razão 

pela qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte 

interessada comprove a situação mencionada, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse-adequação no 

manejo da presente. Às providências." Cuiabá/MT, 20 de setembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013817-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U. R. (ADVOGADO(A))

M. M. P. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. D. T. (REQUERIDO)

W. B. R. D. (ADVOGADO(A))

A. P. Z. M. (ADVOGADO(A))

A. V. P. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013817-18.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14818617 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 13815755, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO e CARLOS DALY 

DALCOL TREVISAN, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

bem assim para que sejam implementadas as demais obrigações 

assumidas na avença. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Serviço Registral Civil competente, ressaltando a 

dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do 

Provimento nº 43/2012 da CGJ, bem assim, sendo o caso, expeça-se 

Formal de Partilha, ficando o Serviço Registral competente autorizado a 

exigir, se necessário, os comprovantes de recolhimento de eventual 

imposto devido. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as 

partes ao pagamento, pro rata, das despesas correlatas as custas 

judiciais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Por fim, 

defiro o vindicado no ID. 14484650, devendo ser efetuadas as anotações 

necessárias." Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026772-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. A. (AUTOR(A))

M. K. P. D. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026772-47.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15006185 - "(...) Prosseguindo, trata-se de Ação de Alimentos com Pedido 

de Alimentos Provisórios, na qual, os autores postulam a fixação de 

alimentos provisórios, equivalente aos últimos 05 (cinco) meses 

atrasados. No entanto, necessário salientar que, tal medida deve-se 

observar os procedimentos previstos nos artigos 523 e 528, ambos do 

CPC/2015, haja vista que já foi definido judicialmente a pensão alimentícia 

em favor dos infantes, conforme sentença de ID. 14828981. Desta feita, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte interessada 

emenda a inicial, sob pena de seu indeferimento. Ciência ao Ministério 

Público, diante da existência de interesse de incapaz. Às providências." 

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005095-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. M. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005095-58.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14171186 - "(...) Compulsando os autos, verifico que na documentação 

acostada a peça de ingresso (certidões de óbito ID. 10613068 e 

10613119) o extinto deixou bens a partilhar, portanto, torna-se imperioso 

que sejam acostados aos autos documentos que demonstrem a 

inexistência de bens a inventariar, sob pena de extinção da ação, sem 

resolução do mérito, por ausência de interesse-adequação no manejo da 

presente. 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, 20 de setembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003127-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

CAMILA DA SILVA MIRANDA POZZA (REQUERENTE)

MOACIR DE SOUZA MIRANDA JUNIOR (REQUERENTE)
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JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA (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. 1003127-90.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

verifico que os interessados outorgaram procuração com poderes 

específicos para que o mandatário ajuizasse "Ação Indenizatória face o 

Banco do Brasil", conforme se denota do ID. 11733911. Em decorrência, 

determino seja regularizada a representação processual dos 

interessados, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para tanto. Com o 

decurso, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 20 de 

setembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023464-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

WIVIANE VERGINIA FERREIRA (REQUERENTE)

ROMANA LOUSADA FERREIRA (REQUERENTE)

ONIVALDO JOAQUIM FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

SELMA JOAQUIM FERREIRA MACIEL BISPO (REQUERENTE)

SIMONE JOAQUIM FERREIRA (REQUERENTE)

TANIA SOCORRO FERREIRA (REQUERENTE)

PAULO SERGIO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023464-37.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15337614 - "(...) VISTOS, ETC. Inicialmente, determino a intimação da 

interessada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte ao feito 

documentos que demonstrem a inexistência de bens a inventariar 

deixados pelo de cujus, sob pena de extinção da ação, sem resolução do 

mérito, por ausência de interesse-adequação no manejo da presente, 

porquanto a certidão de óbito acostada à peça de ingresso (ID. 9189730, 

p. 2), consigna a existência de bens à partilhar. Após, conclusos. Às 

providências." Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005391-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. (AUTOR(A))

E. E. I. D. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005391-80.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15327127 - "(...) Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na presente Ação 

Revisional de Alimentos com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta 

por Roberto Vidal em face de Francy Silveira Vidal, para reduzir a pensão 

alimentícia mensal para o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, 

atualmente, R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Custas, 

despesas e honorários pela parte requerente, estes no patamar de 10% 

sobre o valor da pretendida minoração, suspensa, contudo, por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Oficie-se ao ente pagador do requerido 

para que proceda com o desconto em folha no valor de 1 salário mínimo 

mensal, atualmente correspondente a R$954,00 (novecentos e cinquenta 

e quatro reais), com o consequente depósito na conta da requerida. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 20 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1021258-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. N. (REQUERENTE)

I. M. M. L. (ADVOGADO(A))

J. A. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021258-50.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15417319 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que em 25.8.2017 fora 

proferida sentença homologatória, ID. 9616000, a qual transitou em julgado 

no dia 25.10.2017, conforme certidão de ID. 10581783, razão pela qual 

indefiro a pretensão de ID. 13884311, devendo a requerente manejar a 

ação cabível, caso pretenda revisionar/modificar os termos do acordo já 

transitado em julgado. Intime-se e cumpra-se. Às providências." 

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003027-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

THAIS CARVALHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARMINDA RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003027-38.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15322571 - "(...) Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a interessada Carminda 

Ramos de Almeida, a realizar o levantamento de numerário relativo 

referente ao PASEP, no espeque de R$ 8.494,74 (oito mil quatrocentos e 

noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o competente ALVARÁ para que a requerente 

providencie junto à agência do Banco do Brasil o levantamento nos 

alusivos valores. Custas e despesas pela interessada, suspensa a 

exigibilidade, todavia, diante da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita que ora concedo. Por fim, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se." Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1082263 Nr: 2636-71.2016.811.0041

 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: JVSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE LUIZARI STABILE 

FRAY DE OLIVEIRA - OAB:390419, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15869

 Processo nº. 2636-71.2016 (Cód. 1082263)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, forçoso reconhecer que, a fim de manter a lisura 

nos trabalhos desta Magistrada, assim como evitar que seja 

eventualmente aventado pelas partes a existência de suposta parcialidade 

objetiva desta Julgadora – embora subjetivamente seja sempre imparcial - 

por ser amiga íntima da causídica da parte autora, hei por bem, com 

fundamento no artigo 145, I, do Código de Processo Civil/2015, 

DECLARAR-ME SUSPEITA para processar e julgar esta causa, 
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determinando a remessa dos autos ao Juiz substituto legal.

Desta feita, afixe a tarja identificadora nos autos e, na sequência, 

intimadas as partes, encaminhe-se ao Juiz substituto.

Por fim, oficie-se ao Tribunal de Justiça informando-o nos autos da 

Exceção de Suspeição (Numeração Única: 0041430-22.2018.8.11.0000, 

Código: 41430 do Sodalício), acerca da presente,.

Às providências.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1330149 Nr: 15652-24.2018.811.0041

 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: DEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOFES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 15652-24.2018 (Cód. 1330149)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, forçoso reconhecer que, a fim de manter a lisura 

nos trabalhos desta Magistrada, assim como evitar que seja 

eventualmente aventado pelas partes a existência de suposta parcialidade 

objetiva desta Julgadora – embora subjetivamente seja sempre imparcial - 

por ser amiga íntima da causídica da parte autora, hei por bem, com 

fundamento no artigo 145, I, do Código de Processo Civil/2015, 

DECLARAR-ME SUSPEITA para processar e julgar esta causa, 

determinando a remessa dos autos ao Juiz substituto legal.

Desta feita, afixe a tarja identificadora nos autos e, na sequência, 

intimadas as partes, encaminhe-se ao Juiz substituto.

Às providências.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 807799 Nr: 14253-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14253-33.2013 (Cód. 807799)

VISTOS, ETC.

Defiro a pretensão de fl.141, razão pela qual, oficie-se à Secretaria de 

Gestão do Governo do Estado de Mato Grosso, para que cesse com o 

desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento do requerido.

Após, cumprida a determinação supra, remetam-se os autos ao arquivo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1016589 Nr: 30372-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6.070

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) - FABIO DIAS 

FERREIRA, OAB/MT nº 14548 do desarquivamento dos autos para 

comparecer em cartório ou requer o que de direito, em 05 (cinco) dias, sob 

pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 865987 Nr: 6358-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, PATRICIA BAGATELLI OKDE - 

OAB:24.763-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, PATRICIA FEITOSA DE OLIVEIRA - OAB: 

MS/19417

 Processo nº. 6358-84.2014 (Cód. 865987)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, forçoso reconhecer que, a fim de manter a lisura 

nos trabalhos desta Magistrada, assim como evitar que seja 

eventualmente aventado pelas partes a existência de suposta parcialidade 

objetiva desta Julgadora – embora subjetivamente seja sempre imparcial - 

por ser amiga íntima da causídica da parte autora, hei por bem, com 

fundamento no artigo 145, I, do Código de Processo Civil/2015, 

DECLARAR-ME SUSPEITA para processar e julgar esta causa, 

determinando a remessa dos autos ao Juiz substituto legal.

Desta feita, afixe a tarja identificadora nos autos e, na sequência, 

intimadas as partes, encaminhe-se ao Juiz substituto.

Às providências.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1012320 Nr: 28514-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSOR, EBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217/MT

 Processo nº. 28514-32.2015 (Cód. 1012320)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, forçoso reconhecer que, a fim de manter a lisura 

nos trabalhos desta Magistrada, assim como evitar que seja 

eventualmente aventado pelas partes a existência de suposta parcialidade 

objetiva desta Julgadora – embora subjetivamente seja sempre imparcial - 

por ser amiga íntima da parte exequente, hei por bem, com fundamento no 

artigo 145, I, do Código de Processo Civil/2015, DECLARAR-ME SUSPEITA 

para processar e julgar esta causa, determinando a remessa dos autos ao 

Juiz substituto legal.

Desta feita, afixe a tarja identificadora nos autos e, na sequência, 

intimadas as partes, encaminhe-se ao Juiz substituto.

Às providências.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1013921 Nr: 29270-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CDAP, KGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS TADEU MAGALHAES - 

OAB:14827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) - Divaneide Santos 

Berto de Brito, OAB/MT nº 9614, do desarquivamento dos autos para 

comparecer em cartório ou requer o que de direito, em 05 (cinco) dias, sob 

pena do retorno dos autos ao arquivo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012331-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE FARIA ANTUNES FERREIRA (REQUERENTE)

MARIZA RIVAROLA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDER ANTUNES FERREIRA (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 

1012331-61.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, recebo a petição de ID. 

14492055 e seus documentos, como emenda à inicial. Todavia, analisando 

os autos, inclusive a peça de emenda, verifico a ilegitimidade para a 

interposição da presente demanda, eis que a Ação de Guarda deve ser 

manejada por quem tem interesse em exercê-la e não em favor de outrem 

tal como efetuado nos autos. Isso, pois, mesmo após facultada a emenda 

à exordial, a requerente, genitora dos menores, retificou a exordial para 

incluir no polo ativo o infante e não o avô materno, Sr. Elder, pessoa que, 

segundo alega, está exercendo a guarda de fato de João Victor. Nesta 

toada, necessário salientar que o avô não pode ser compelido ao 

exercício da guarda, razão pela qual deveria figurar no polo ativo da 

demanda. Logo, a situação dos autos denota a ausência de uma das 

condições da ação, a saber: legitimidade de parte, ensejando, pois o 

indeferimento da exordial, nos termos do artigo 330, I, do CPC/2015 e, em 

decorrência, a extinção do feito sem resolução do mérito. A despeito, 

vejamos o dispositivo legal aplicável: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando:(...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; (...) Assim, para regularizar a guarda de fato que vem sendo 

exercida pelo avô materno mister que este integre a lide no polo ativo. 

ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e por consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 330, I, do Código de Processo Civil/2015 c.c. artigo 

485, incisos I e VI, ambos da alusiva lei. Condeno ao pagamento das 

custas, despesas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade ante os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita concedida. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo. Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028897-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DA PAZ (AUTOR(A))

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Inicialmente, indefiro o 

pleito retro, eis que a intervenção do poder judiciário na requisição de 

informação perante terceiro, é medida excepcional e residual, que só pode 

ser cogitada quando vastamente comprovada a necessidade de sua 

atuação, situação essa não verificada na espécie. Ademais, revogo a 

multa outrora aplicada, à medida que tal mecanismo processual revela-se 

ineficaz para a concretização dos atos judiciais, bem como, o fato de que 

a forma que tal multa é aplicada causa maiores danos aos erário, 

dificultando ainda mais a concretização das políticas públicas, inclusive as 

de saúde. Noutro norte, determino a expedição de novo mandado, com a 

finalidade de intimar PESSOALMENTE o SECRETARIO DE ESTADO DE 

SAÚDE E O GOVERNADOR DO ESTADO, para que cumpram a decisão 

liminar de id. 15148452, no prazo de 24 (vinte quatro) horas. Determino, 

ainda, que o Oficial de Justiça, advirta o referido Secretario e ao 

Governador de que não perfectibilização da liminar poderá ser punida 

como ato atentatório à dignidade da justiça (§ 1º, do art. 77, do CPC), 

desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO SALÁRIO 

MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se, por oportuno ao GESTOR que a multa fixada 

não se trata da corriqueira execução indireta por meio de multa civil diária, 

cabível somente às partes do processo, mas de multa por ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a terceiros 

por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de qualquer forma 

participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos termos do 

art. 77, “caput” e inciso IV, do CPC. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012103-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT (AUTOR(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Certidão Processo Judicial Eletrônico nº. 

1012103-57.2016.8.11.0041 Certifico que o processo foi redistribuído com 

o número 1010941-82.2018.8.11.0000 para o órgão GABINETE DO DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005969-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016201-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ENRIQUE MARCHIONI (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

MARIO LUCIO MARCHIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDNEIA RENATA LORENZI RIBEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que dirigi-me até a Rua Barão de Melgaço, nº 1321, apto 101, 
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bloco B, Residencial Dubai, bairro Porto, Cuiabá/MT, e lá estando não foi 

possível proceder a intimação da testemunha Edneia Renata Lorenzi, em 

virtude dela não morar mais neste endereço, segundo informações da srª 

Angela Laverde – portaria, disse que ela mudou a aproximadamente 01 

ano, e que não sabe de seu atual endereço. O referido é verdade e dou 

fé. /MT, 20 de setembro de 2018. ROOSEVELT MARCOS BARROS DA 

SILVA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003334-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS (AUTOR(A))

HEDEVAN COELHO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Processo 

Judicial Eletrônico nº. 1003334-89.2018.8.11.0041 Certifico que decorreu o 

prazo de legal sem manifestação da(s) parte(s) autora(s) impugnar a 

contestação. Que retifico as intimações que constam nos ID's 12737693 e 

12737694 e impulsiono esses autos para intimar as partes para 

especificar as provas que pretendem produzir. Cuiabá, 20 de setembro de 

2018. Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 964466 Nr: 6719-67.2015.811.0041

 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: ERASMO ACÁCIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7.881, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

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

 Autos n.º 964466 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que o pedido inicial não diz 

respeito a diferenças salarias decorrentes da URV, assim chamo o feito à 

ordem para REVOGAR o comando judicial de fl. 80, bem como, todos aos 

atos processuais subsequentes.

No mais, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer 

aos autos comprovantes de sua atual condição financeira noticiada na 

espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853227 Nr: 55941-72.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE MARQUES DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17.517/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, RODRIGO SANTOS DE CARVALHO-PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB:18026-A

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 2.609,94 (dois mil, seiscentos e nove reais e noventa e quatro 

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 DROGARIA CAVALARI EIRELI-ME, CNPJ n. 

28.863.471/0001-42, para que forneça os medicamentos, 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.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 19 de setembro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 829965 Nr: 35707-69.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA FRANCISCA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE GOMES DE MATOS, MARILEIDE ALVES 

DE MATOS, ESTADO DE MATO GROSSO - COORD. DE POLÍTICA 

HABITACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Autos n.º 829965 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 855445 Nr: 57885-12.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - CUIABA 

- OAB:

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

 Autos n.º 855445 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 113479 Nr: 3726-71.2003.811.0041

 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: UNIPREV - UNIÃO PREVIDÊNCIÁRIA CNPJ - MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA GASPERIN ANDRADE - 

OAB:6849-B/MS, GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11099, MARCELO O. ANGÉLICO - OAB:94.389/S.P., THEMIS PIRES 

DE ANDRADE - OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZIO DIAS VIDRAGO - 

OAB:2901/MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 Autos n.º 113479 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.
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Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 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: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1030952 Nr: 37237-40.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ANTÔNIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL PEROTTO 

PAGOT - PROCURADOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - 

OAB:12.055/MT, RICARDO RIVA - OAB:14536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante o teor da informação retro, intimo o Autor do despacho 

de fls. 24: Vistos etc. Intime-se a parte embargante para manifestar-se 

quanto a certidão retro, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1074271 Nr: 57228-02.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARK DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR - OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 Autos n.º 1074271 – Embargos à execução

 Vistos etc.

Intimem-se as partes do retorno dos autos da Superior Instância, para que 

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

Nada sendo requerido no prazo assinalado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1016741 Nr: 30455-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALIDOS AUGUSTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 737351 Nr: 33841-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAIA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHISTYAN GOMIDE - 

OAB:7.416, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11.722/MT, WEBBER RIBEIRO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA- 

PROC MUNICIPIO - OAB:6944

 Autos n.º 737351 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 724730 Nr: 20409-08.2011.811.0041

 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: FABIANA BORGES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BORGES DE MEDEIROS 

- OAB:57.791/RS

 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 honorários advocatícios.

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1331603 Nr: 15955-38.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC).

 Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 910393 Nr: 37116-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO RODRIGUES PINTO, LUIZA DUARTE DE MIRANDA, 

EDNA MARQUES DOS SANTOS, TEREZINHA VIRGOLINO ORRO, FATIMA 

REGINA DE OLIVEIRA LEITE, WILSON CARLOS SOARES DA SILVA, 

ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA ABREU, AMÉLIA MARTINS, MIRACY DA 

GUIA VIANNA, MARGARET DUARTE BELEM DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, 

CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 910393 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 731993 Nr: 28144-92.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCICLAY FRANCISCO SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, com resolução de mérito, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, para determinar o restabelecimento de 

aposentadoria por invalidez, confirmando a tutela antecipada 

deferida.Isento de custas, nos termos da Lei nº 7.603/2001.Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I 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.P. I. C.Cuiabá – MT, 19 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 246648 Nr: 14344-70.2006.811.0041

 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: OSWALDO BELLUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEMAT - BANCO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARONESI - 

OAB:13550/MT, JOÃO RICARDO DE CAMPOS BELUF - OAB:8.599/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, JENZ 

PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

WYLERSON VERANO DE A. SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Autos n.º 246648 – 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, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 319591 Nr: 21838-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELIZE GRUN, DIRCE RODRIGUES, GONÇALO DOS 

SANTOS, JOACYR ORMOND SOUZA, JOÃO ANTONIO CAVALINI 

SOARES, JOSÉ LUIS XAVIER, MAURICIO CASALI, NEURIZÁ ALVES DE 

OLIVEIRA, LUIZ NACHIBAL, JOSÉ WILSON GONÇALVES TAVARES, 

MARCILEY CARDOSO CAVALCANTE, MARIA DA SILVA CARVALHO, 

MARIA LUCINDA CASTILHO DE MOURA, MARIA LUIZA GOMES DA SILVA, 

TEREZA LUCIA SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - 

OAB:9.271MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Certifico que ante a procuração retro, procedo nova publicação da 

intimação de fls. 1709: Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

as partes para, querendo, manifestar sobre os cálculos no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 821043 Nr: 27256-55.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA KAZUKO SHAKIHAMA INTERAMINENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - 

OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 SENTENÇA Trata-se de ação ordinária ajuizada por ADRIANA KAZUKO 

SHAKIHAMA INTERAMINENSE em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados na inicial. Em síntese, a requerente alega 

que participou do concurso público para provimento no cargo de Fiscal de 

Tributos Estaduais, regulado pelo Edital nº 004/2001-SAD, onde restou 

estabelecido que os 80 (oitenta) candidatos habilitados na primeira fase 

seriam convocados para o Curso de Formação e Avaliação Psicológica. 
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(...) 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$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 

8º do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Cuiabá – MT, 04 de 

setembro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 725057 Nr: 20752-04.2011.811.0041

 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: JONEISE DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11.722/MT, WEBBER 

RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 entre 01/02/2004 até 09/05/2011 (fls. 

24/38) e o saldo de salário se eventualmente não pago.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1017268 Nr: 30708-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE DE JESUS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Autos n.º 1017268 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843363 Nr: 47288-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS SALES 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: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 843363 – Execução

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do 

montante devido.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1025210 Nr: 34408-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARK DA SILVA REIS

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Autos n.º 1025210 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, querendo, manifeste-se quanto aos 

cálculos apresentados pela credora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 326626 Nr: 26223-40.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS CESAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARES ANTONIO BATISTA DO 

AMARAL - OAB:2638/MT, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que o substabelecimento não veio anexado à petição de fls. 

64/66, conforme nela informado. Inpulsiono os autos para intimar o autor a 

se manifestar sobre o fato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 984032 Nr: 15913-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA ESTRELA FERNANDES CALDERAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno os autos da instância superior,

na forma do art. 152, IV do CPC, impulsiono estes autos para

intimar as partes para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 923874 Nr: 45760-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ARAUJO SILVA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371, KLEBER PINHO E SILVA - 

OAB:10735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Autos n.º 923874 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 873938 Nr: 12581-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MADALENA GIAZZI TAVARES, MARIA 

PROCÓPIO PINHEIRO CRISTOVAM, ANDRELINA MARTINS RIBEIRO DA 

SILVA, ALDENI ANGELA LEITE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 873938 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 31559 Nr: 1965-54.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ELISEU HAMMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS MICHIURA - OAB:15400, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 31559 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se o devedor, conforme determinado à fl. 157, junto aos endereços 

descritos à fl. 172.

Outrossim, nos termos do art. 782, §3º, do CPC, determino a inclusão do 

nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito pela dívida 

objeto do feito.

Ressalto, por oportuno, que os ônus/custos da inscrição, exclusão e 

suspensão devam recair diretamente na parte autora desse pedido, e que 

uma vez paga a dívida ou extinta a execução por qualquer outro 

fundamento, caberá à parte exequente requerer o cancelamento da 

inscrição, sob pena de responder civilmente pelos danos causados.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1200160 Nr: 4726-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA MOTA MIRANDA, ANA MARIA DAS NEVES 

SALUSTIANO, ANTONIA PINTO SIQUEIRA, CARLA APARECIDA AYRES, 

DELZA COSTA SANTANA GALANO, EDNA COSTA SANTANA MARQUES, 

EDIOMAR DALLANORA, EMIDIAN PEREIRA DA SILVA, ENIA SIQUEIRA DO 

BOMDESPACHO

 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:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1045092 Nr: 43941-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE PERES DA ROCHA SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:

 Autos n.º 1045092 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 866790 Nr: 6999-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA JOAQUINA DA SILVA, MARCO ANTONIO 

NOBREGA ESTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - OAB:6796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Autos n.º 866790 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 859549 Nr: 1378-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA COSTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 859549 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco), manifestar-se 

sobre o petitório retro e documentos que o acompanham.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1027034 Nr: 35362-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ WANDERLEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Autos n.º 1027034 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1315834 Nr: 12155-02.2018.811.0041

 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: ELIANE ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Cumpra-se, integralmente, o determinado no comando judicial de fl . 4: 

"Intime-se a parte demandante para proceder à instrução com outros 

documentos que porventura tenha em seu pode, tudo na forma do artigo 

art. 713 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1315834 Nr: 12155-02.2018.811.0041

 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: ELIANE ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n.º 1315834 – Procedimento Ordinário.

Vistos etc.

 Cumpra-se, integralmente, o determinado no comando judicial de fl . 4.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 867759 Nr: 7733-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA PEDROSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 867759 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1041222 Nr: 42166-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA AUXILIADORA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY - OAB:

 Autos n.º 1041222 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 880047 Nr: 16793-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VENERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ante ao exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração para 

DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, a fim de afastar a condenação da 

embargada ao pagamento dos honorários advocatícios.No mais, 

p r o s s i g a - s e  n o  c u m p r i m e n t o  d o  c o m a n d o  j u d i c i a l 

combatido.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 858086 Nr: 72-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO BATISTA DE SENE JUNIOR, ALAN RONALDO 

RAMOS, ANDERSON KLAUS FERNANDES BOKORNI, ANDREA ANGELA 

DO ESPIRITO SANTO SILVA, BRUNO BARBOSA SOARES, DIHEGO 

CARDOSO FREIRE, GISLAYNE SENA DE AMORIM REICHENBACH, JOÃO 

BOSCO DE CAMPOS, GUSTAVO TIAGO DA SILVA ALBINO, FRANCISCA 

KALINE BEZERRA DE SOUZA, FRANCYELSON DA SILVA OLIVEIRA, 

JANAINA ALMEIDA NEVES DA SILVA, JOSE IVAN FERREIRA DE SOUSA, 

JUCINEI RABELO CORREA, ROGÉRIO CAPISTRANO VIDRAGO, LUCIMAR 

MARTINS SOBRINHO, LUCIANA DE AGUIAR MELO, JULIANA DOMINGUES 

GARCIA DE MELO, MARCOS DA SOLIDADE FIGUEIREDO SOUSA, 

SANDOVAL VIEIRA SILVA JUNIOR, LUCAS DA SILVA LOBATO, LEDINEI 

GONÇALO DE CAMPOS, LEILA CORREIA SILVA, MARCO ANTONIO 

MORAES DE AMORIM, MILTON PEREIRA DE ALMEIDA, RENAN MOIA 

MORETO, SILVIO DE SOUZA PERNE, WAGNER DE PAULA CALISSI 

NANTES, WELLINTON LEONIDA DA SILVA, WILSON CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 887246 Nr: 21429-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIANA NOGUEIRA ESTRELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MENDES DA SILVA, SÍLVIO FARIAS, 

VALDIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BENTO DE GOUVEIA - 

OAB:PE/ 7366, WILLIANA NOGUEIRA ESTRELA - OAB:PE/ 16.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 997950 Nr: 22586-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA APARECIDA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 997950 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 226599 Nr: 33748-44.2005.811.0041

 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: ANA ZITA AGUIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CUIABÁ PREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:10594, naira nunes de oliveira altoe - OAB:13662/MT

 Autos n.º 226599 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

Intime-se a parte impetrante para, no prazo de 05 (cinco), requerer o que 

entender de direito.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 
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arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

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: 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013681-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MODESTO BRAZ (REQUERENTE)

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021741-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA (AUTOR(A))

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR (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: 1005188-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ADOLFO ARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

José Leão Ribeiro (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-113 RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL

Processo Número: 1023785-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RUIZ MORENO (REQUERENTE)

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR (REQUERENTE)

SIBELY MORENO RUIZ (REQUERENTE)

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA DIRCE CORREA NEGRAO VIEIRA (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

JASON COLETA DE BARROS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025756-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

ALUISIO METELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022604-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JAIR MATTEI (IMPETRANTE)

SERGIO LUIS MATTEI (IMPETRANTE)

GILMAR ANTONIO MATTEI (IMPETRANTE)

ARISVANDER DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GERSON MATTEI (IMPETRANTE)

DANILO MATTEI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, 

ACOLHO os embargos de declaração aforados por DANILO MATTEI para, 

doravante, DECLARAR a existência de omissão na sentença embargada 

de Id. 10275752, chamando o feito à ordem e retifico a parte dispositiva 

para fazer constar da seguinte forma: “Ex positis, e tudo o mais que dos 

autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a ilegalidade da 

cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e TUST, determinando que a 

Autoridade Impetrada se abstenha definitivamente de exigir o pagamento 

de ICMS incidente sobre a TUSD e TUST, referente à Unidade Consumidora 

n. 6/2179973-9, 6/98283-5, 6/159257-5, 6/2501038-0, 6/159253-4, 

6/179875-0, 6/159327-6, 6/179864-4 e 6/1973724-6, devendo informar da 

decisão para a ENERGISA/CEMAT”. No mais, mantenho os demais termos 

da decisão tal como lançado. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, §1º do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030500-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA (ADVOGADO(A))

SUZANA NUNES RONDON (AUTOR(A))

SAULO RONDON GAHYVA (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029867-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA (IMPETRANTE)

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEFAZ / 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: Vistos, 

etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in 

casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029988-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS BORJA GASPARIAN (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (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: Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à 

concessão da tutela pretendida, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR 

ANTECEDENTE. Cite-se o Requerido para apresentar contestação. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030627-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

NIVALDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO FERREIRA SOBRINHO (REQUERIDO)

GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030706-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

GABRIELA SOARES DE ASSIS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL ESTADUAL DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (SEDUC) 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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: Deste 

modo, DEFIRO A LIMINAR almejada, para determinar que a Autoridade 

Coatora promova a inscrição da Impetrante, garantindo sua participação 

nas fases do processo seletivo para eleição de Assessoria Pedagógica 

no Município de Matupá. Expeça-se ofício 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 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1158424 Nr: 35250-32.2016.811.0041

 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: MARGARIDA FRASSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - 

GESTOR PLENO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, e considerando o falecimento do titular do direito 

intransmissível, imperioso se faz a extinção do processo sem julgamento 

do mérito por perda de objeto.

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 485 inciso IX, do Código de Processo 

Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo sem o julgamento 

do mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquive-se com as devidas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1046637 Nr: 44688-19.2015.811.0041
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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: ADILES JOSEFINA FERNANDES SOARES DA SILVA

 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: LUIZ PAULO REIS ARAUJO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 1046637 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

A requerente maneja pedido de reconsideração ao comando judicial de fl. 

166/166v, o qual indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, 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.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de matéria já decidida no 

presente feito, repiso as argumentações expendidas na decisão 

combatida.

Ante ao exposto, de acordo com as considerações supra INDEFIRO o 

pedido de fls. 241/242, mantendo a decisão de fl. 166/166v, tal como foi 

lançada.

No mais, prossiga-se no cumprimento do decisum guerreado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 990549 Nr: 18714-77.2015.811.0041

 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: ELIANE REGINA CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 

12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA somente para o fim 

de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placas KAQ 6408, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentadas ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a 

liminar ora deferida.

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1054336 Nr: 48503-24.2015.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS CORREA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao 

Impetrado que forneça imediatamente a Certidão n. 9.9.094.237-6, 

referente aos créditos salariais do Impetrante, ratificando a liminar outrora 

concedida.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1063014 Nr: 52356-41.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO D URBANO DE CBA/MT, MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GEVEZIER PODOLAN 

DE FIGUEIREDO - OAB:6581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a assertiva apresentada pelo Impetrante, denota-se que a demanda 

estava objetivando mera disponibilização do processo administrativo, 

conforme consta nos autos fls. 30, e que tal pleito fora sanado e 

consequentemente a necessidade de atender aos pedidos na exordial, o 

que culmina na perda superveniente do interesse processual na demanda, 

bem ainda havendo o exaurimento do objeto da demanda.

Resultante do exaurimento supracitado, concluo não existir mais o 

interesse processual para o prosseguimento da ação.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo sem resolução de 

mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada esta em julgado certifique-se e arquive-se com as devidas 

baixas.

P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 353179 Nr: 23575-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA SOARES DE LIMA - ME, CELSO 

HENRIQUE, HELENA THIRZA DE SOUZA HENRIQUE, ANA CRISTINA 

SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA 

(PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Assim, DEFIRO o bloqueio judicial via BACENJUD, no valor atualizado de 

R$ 252.668,03 (duzentos e cinquenta e dois mil seiscentos e sessenta e 

oito reais e três centavos), dos ativos dos Executados ANA CRISTINA 

SOARES DE LIMA - ME, inscrita no CGC/MF sob o n° 01.023.595/0001-63, 

CELSO HENRIQUE, inscrita no CPF sob o n° 697.102.958-53, HELENA 
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THIRZA DE SOUZA HENRIQUE, inscrita no CPF sob o n° 485.176.968-00 e 

ANA CRISTINA SOARES DE LIMA, inscrita no CPF sob o n° 

820.982.471-68, tornando-os indisponíveis.

Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única 

do Tribunal de Justiça, para que proceda ao rastreamento e vinculação do 

valor aos presentes autos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002880-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CARMEM COSTA DA SILVA SAQUETI (AUTOR(A))

ANAIR MARIA SILVA (AUTOR(A))

APARECIDA SOLANGE DOS SANTOS (AUTOR(A))

BRAULIO VITA ZANSAVIO (AUTOR(A))

ALEXANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALTAIR JOSE PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

NIVALDO ROMKO (ADVOGADO(A))

FABIANA BISLER KLOMFASS (AUTOR(A))

GISELLE INGRID MENDES SILVA (AUTOR(A))

GUIOMAR LUIZ LOPES (AUTOR(A))

JANAINA APARECIDA DA SILVA CRUZ BARBOSA (AUTOR(A))

EMANUELA LUIZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ESTEFANIA PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

EVANILDA MARIA RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELIANA ESTER CRISTANTE MENDES (AUTOR(A))

ELIZANGELA BRANDAO DA SILVA (AUTOR(A))

ELISANGELA CROSCIOLI (AUTOR(A))

CRISTIANE TEREZINHA RIBEIRO DE OLIVEIRA BRITO (AUTOR(A))

CRISTINA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

CRISTOLANDE SOUSA MACEDO (AUTOR(A))

ELAINE DE OLIVEIRA DARCIE (AUTOR(A))

CLAUDIA PEREIRA DA SILVA PRADO (AUTOR(A))

CREUZELINA ZEFERINA MACHADO (AUTOR(A))

CRISTIANE BATISTA LUIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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: 1012439-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO REGINALDO RODRIGUES (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (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: 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)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004737-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004723-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004755-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009138-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ (ADVOGADO(A))

EDSON MACHADO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

(IMPETRADO)

PREFEITURA DE CUIABA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743830 Nr: 40830-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772842 Nr: 25960-32.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DULCE ELISA RODRIGUES 

PALMA, COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ALVES BATISTA - 

OAB:21.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

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

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE DULCE ELISA RODRIGUES 

PALMA, Rg: 361.316, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por VANDILMA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES em face de ESPÓLIO DE DULCE ELISA RODRIGUES 

PALMA E COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – COHAB/MT, com o escopo da medida liminar para determinar 

ao cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT para que efetue imediatamente a 

transferência do imóvel situado no lote nº 38, quadra 92, área 200,00m2, 

situado no loteamento denominado “Núcleo Habitacional CPA IV, no 

município de Cuiabá, para o nome da Autora. No mérito, protesta pela 

procedência dos pedidos com a definitiva adjudicação do referido imóvel 

em favor da autora.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. A decisão de fls. 44/45 incluiu o Estado de 

Mato Grosso no polo passivo da demanda, porém quando da determinação 

de citação (fls. 46/47), foi citado apenas o Requerido Estado de Mato 

Grosso conforme se observa na certidão de fl. 51.Dessa forma, converto 

o julgamento em diligência, a fim de determinar a citação por edital do 

ESPÓLIO DE DULCE ELISA RODRIGUES PALMA, com fulcro no art. 259, III 

do CPC.Após, conclusos.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 19 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 869292 Nr: 9015-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO DELUQUI, ALAIDE LEITE MARTINS BULHÕES, 

ANA LILYS DE PAULA OURIVES, ANA MARIA MARQUES, AUTA ALMEIDA 

DOS SANTOS, AUTA ANASTACIO CARDOSO, HAIDE DO AMARAL LARA, 

LENISE PINTO DE MIRANDA DELUQUI, MARIA COSME DA SILVA SIQUEIRA, 

CARMINDA DA SILVA LIMA, ERCILIA BALDUÍNO VIANA, LOURENÇO 

RODRIGUES, LICINIA MODESTO ALVES, MARIA DE LOURDES DE SOUZA, 

VEREDIANA FRANCISCA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 746785 Nr: 44008-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE MAHCADO DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, SUPERINTENDENTE DE 

PREVIDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DE 

MATO, GERENTE DE APOIO TECNICO DA SUPERINTENDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - 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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 896675 Nr: 27404-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICÉIA REINALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Fica o(a) Advogado(a) BARBHARA HELLENA OLIVEIREA R SILVA, 

OAB/MT 23.027, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, 

com prazo expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a 

intimação se já houve devolução dos autos após esta intimação 

(Publicação efetuada independentemente de despacho, conforme as 

diretrizes instituídas pela Portaria nº 80/2016 – CGJ).

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005784-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Defiro pleito ao Id. 14874290, concedendo prazo de 30 

dias para parte Exequente se manifestar. Após, concluso. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017289-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

LIANE BOTELHO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021903-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (AUTOR(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016905-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDO ROMIO (ADVOGADO(A))

PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024273-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZINA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLENILDE VITOR DOS SANTOS (RÉU)

JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MAURICIO DA SILVA ALVES (RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

EUNICE MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016718-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal (ADVOGADO(A))

MANOEL LOUREIRO NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020770-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO RIBEIRO DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007378-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA. (AUTOR(A))

RICARDO MARFORI SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014928-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014596-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLITA ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036494-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL AUGUSTO DREHER LIMA CAPELARI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029444-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA COSTA (AUTOR(A))

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDA FREITAS DA SILVA COSTA OAB - 106.564.758-11 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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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:Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037286-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

BENEDITO EDSON 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 CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013115-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY FELIZARDA FRANCO (AUTOR(A))

NILZA LIAMAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SANTINO DA SILVA (AUTOR(A))

REJANE FLORENTINO (AUTOR(A))

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO 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:Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Fazenda do Estado do 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: 1018538-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO TELLINI TOLEDO (ADVOGADO(A))

GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. (AUTOR(A))

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES (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: 1004572-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ELIANDRO CHARMO LEITE (AUTOR(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020192-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS (ADVOGADO(A))

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (AUTOR(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (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: 1011141-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL GOMES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para 

prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para, 

querendo, ingressar nos autos. Após, colha-se o parecer ministerial. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442247 Nr: 18388-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ROBERTO LUDWING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT, NEULA DE FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - 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.: 913923 Nr: 39437-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 902888 Nr: 31976-31.2014.811.0041

 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: P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORA E 

FERTILIZADORAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 

(AAF) DA SECRETARIA DE FAZ. DO EST. DE MT, GERENTE DA AGÊNCIA 

FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROSA GOMES - 

OAB:7848-B/MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL, julgando extinto o feito 

sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 486, VI, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 895012 Nr: 26493-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K & C REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME, 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO, ANTONIO ORTUGNO RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e jugar o feito, declinando da competência em favor 

da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá.

Encaminhem-se os autos, IMEDIATAMENTE, ao juízo competente, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, com as baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1329469 Nr: 15509-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 A interpretação do art. 510 e seguintes do CPC, determino a intimação das 

partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os pareceres e 

documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

Após, conclusos.

Intimem-se.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 979349 Nr: 13748-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALDENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, EDSON LUIZ PEREIRA, ADMILSON PEREIRA DA COSTA, 

MARINETE LEITE ASSUNÇÃO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS- PROC. ESTADO - OAB:7718-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADMILSON PEREIRA DA COSTA, Rg: 

450158, brasileiro(a), trabalhador grafico e atualmente em local incerto e 

não sabido MARINETE LEITE ASSUNÇÃO, Rg: 493.098, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: MARIA VALDENIR DA SILVA propôs Ação de 

Adjudicação Compulsória de Imóvel Urbano com Pedido de Antecipação de 

Tutela em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de 

representante legal da COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT - COHAB – MT, e também em face de EDSON LUIZ 

PEREIRA, ADMILSON PEREIRA DA COSTA, e MARINETE LEITE 

ASSUNÇÃO, objetivando in limine litis seja determinado ao primeiro 

requerido que proceda com a inscrição do Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda em nome da autora, junto ao Cartório do 5º Ofício desta 

Capital. Relata que o segundo requerido adquiriu do primeiro requerido um 

lote de terras situado no Residencial Jardim Itapajé, n. 01, quadra 16, 

contendo uma casa de alvenaria. Assevera que o segundo requerido 

vendeu o imóvel ao terceiro, que revendeu à quarta requerida, compondo, 

dessa forma, a cadeia possessória, até que, em 13/11/2006, a autora 

efetuou a compra do bem. Afirma que há mais de 08 (oito) anos reside na 

casa, todavia, soube que em 01/04/2014 a empresa ELONET convocou o 

segundo requerido (primeiro comprador) para comparecer a fim de retirar 

o Termo de Quitação do Imóvel. Alega que o Termo de Quitação do Imóvel 

tem que sair em seu nome, pois é a atual possuidora do bem, vem arcando 

com todas as despesas, incluindo impostos, daí porque se revela injusto 

outra pessoa receber o título definitivo.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pedido de fls. 

42.Expeça-se o Edital de Citação dos requeridos Marinete Leite Assunção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 217 de 430



e Admilson Pereira da Costa, nos termos do art. 257 do CPC.Intimem-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 19 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87694 Nr: 3558-16.1996.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM TAVARES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO FERNANDES 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 3558-16.1996.811.0041, 

Protocolo 87694, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117518 Nr: 6434-94.2003.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM TAVARES PIMENTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO FERNANDES 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 6434-94.2003.811.0041, 

Protocolo 117518, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757243 Nr: 9405-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARMÁCIA FÓRMULA CERTA MANIPULAÇÃO E 

DROGARIA, FARMÁCIA NATUREZA - LH PAULINO - ME, HEINZEN & CIA 

LTDA - ME, FARMÁCIA MED FÓRMULA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 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.: 114638 Nr: 4424-77.2003.811.0041

 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: BENEDITO RIBEIRO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERNANDO FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:152387/SP, LUIZ CARLOS LOPES - OAB:6622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Fica o(a) Advogado(a) RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA, OAB/MT 

24.421, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 824600 Nr: 30645-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT APLICAÇÕES AGRICOLAS LTDA, CARLOS TORRES 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 930887 Nr: 49756-81.2014.811.0041

 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: MILTON RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:7.031, 

GILSON FERREIRA DE MORAES - OAB:14239/MT, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação, para declarar a promoção do 

autor, de forma retroativa, ao posto de Major da PM/MT, a contar de 

05.09.1999, bem como ao posto de Tenente Coronel da PM/MT, a contar de 

25.12.2006, além do pagamento retroativo das diferenças salariais do 

período relativo à preterição, cujo montante será apurado em liquidação de 

sentença, com juros de mora no percentual da caderneta de poupança 

desde a citação, e correção monetária pelo IPCA desde a data em que 

cada prestação era devida.

 Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Estado ao pagamento do valor adiantado pelo autor a título de 

custas e taxas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que serão fixados na liquidação da sentença.

Não havendo recurso voluntário, remeta-se ao E. TJMT para reexame.

P.R.I.C.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 831123 Nr: 36810-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRÍCIO MONTEIRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - 

OAB:12822/MT

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

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 SENTENÇACUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 36810-14/2013 - CÓD. 

831123REQUERENTE: FABRÍCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/MT 

12.822REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁVALOR: R$ 

946,91-10196VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE...FABRÍCIO 

MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/MT 12.822, advogando em causa própria, 

requereu em 24/06/2016, às fls. 85/93 dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 36810-14/2013, o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR QUANTIA 

CERTA, afirmando que esta Execução Fiscal foi extinta por sentença em 

06/06/2016, às fls. 55/61, (...)DECIDO.Considerando que às fls. 106 a 
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Procuradoria Fiscal do Município Requerido concordou com o cálculo 

apresentado, bem como requereu a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor (RPV), DETERMINO ao Sr. Gestor Judicial que expeça imediatamente 

o competente Ofício ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para que se proceda à EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO da 

obrigação de pequeno valor (RPV), no valor de R$ 946,(...), 

CERTIFIQUE-SE o cumprimento acima, inclusive quanto á remessa do 

Ofício requisitório ao Exmo. Sr. Presidente, e AGUARDE-SE no ARQUIVO 

PROVISÓRIO o cumprimento do Art. 270, § 4º do Regimento Interno do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso , v.g., envio de ofício pela Presidência 

do E. TJMT a este Juízo para ciência do depósito do valor acima na conta 

corrente do Advogado Requerente.Recebido o Ofício acima, de 

cumprimento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), DESARQUIVEM-SE 

os autos, JUNTE-SE o ofício, CERTIFIQUE-SE sobre cumprimento integral 

da sentença proferida em 06/06/2016, de fls. 55/61 – Atos 

ordenatórios.Após, DÊ-SE BAIXAS na Distribuição, no Sistema e nos 

Relatórios, ARQUIVANDO-SE definitivamente estes autos – Atos 

ordenatórios.INTIMEM-SE desta decisão as Partes (DJE).PUBLIQUE-SE 

integralmente, em cumprimento ao§ 3º do Art. 205 do CPC/2015 

(DJe).CUMPRA-SE sucessivamente.Cuiabá, 19 de setembro de 

2018.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA E AMORIM REISJuíza de DireitoPH

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005402-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MAIER (EXECUTADO)

JOSE MANOEL GUEDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL Nº 1005402-46.2017.8.11.0041 Autuação 

23/02/2017 Última distribuição 23/02/2017 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ALBERTO MAIER – CPF Nº 

411.755.901-00 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.1.21.028.1542.001 CDA’s 

nºs 850118; 1083533; 1163536; 1364619 – IPTU’s Valor causa: R$ 

31.183,13 196 Vistos, etc... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída via 

PJe em 23/02/2017, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

ALBERTO MAIER - CPF Nº 411.755.901-00, qualificado na inicial, tendo 

como objeto o pagamento dos créditos representados pelas CDA’s nºs 

850118; 1083533; 1163536; 1364619, referentes aos pagamentos de 

IPTU’s vencidos do imóvel inscrito sob nº 04.1.21.028.1542.001, e o valor 

atribuído à causa foi de R$ 31.183,13 - (ID do documento nº 4906284). Em 

09/09/2017 foi determinada a citação por carta do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980) (ID do documento nº 9793741). A Carta Citação foi expedida 

em 23/01/2018 (ID 11442751), inexistindo nos autos eletrônicos certidão 

quanto à devolução do respectivo AR. Em 22/02/2018 a Sra. ELIANE 

APARECIDA GUEDES MAIER, viúva, através do seu Advogado, peticionou 

nos autos, afirmando que o executado ALBERTO MAIER era seu marido e 

faleceu na data de 16/06/2009, portanto muito antes da distribuição desta 

Ação de Execução Fiscal – PJe, ocorrida em 23/02/2017, requerendo a 

extinção deste processo eletrônico, face a ausência de legitimidade 

processual passiva do de cujus, nos termos do Art. 485, § 3º do 

CPC/2016, bem como a condenação do Município Exequente nos 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 85, §§ 3º e 4º do CPC/2015. 

Juntou os documentos de ID nºs 11868793, 11868798 (Certidão Óbito), 

11868863, 11868907 (Termo Inventariante), 11889287 e 11889302. Em 

11/04/2018 foi determinada a manifestação do Município Exequente (ID 

12670672). Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu desistência da presente ação, vez que deveria ser proposta 

contra o Espólio do Contribuinte/Devedor, requerendo a homologação da 

desistência, nos termos do Art. 200, Parág. único do CPC/2015 e a 

extinção desta execução fiscal, conforme Art. 485, inc. VIII do CPC/2015 

(ID 13024894). Anexou o Parecer Jurídico nº 39-2018/PGM/PF-NAGEF, 

referindo-se à Súmula Administrativa PGM nº 04 (ID 13024909) e o Extrato 

do Contribuinte 80296 – ALBERTO MAIER, onde se lê que as CDA’s 

850118 (venc. 12/03/2012) e 1083533 (venc. 10/04/2013) foram 

‘canceladas’, e as CDA’s 1163536 (05/05/2014) e 1364619 (29/05/2015) 

estão em ‘aberto’ (ID 13024894). Eis o relato necessário. DECIDO. 

Constata-se destes autos que esta Execução Fiscal está fundamentada 

em títulos nulos, pois o Contribuinte a quem foi imputado o débito já havia 

falecido sete anos antes da distribuição desta execução, tendo a 

Inventariante do Espólio comparecido espontaneamente para alegar a 

ilegitimidade passiva do de cujus. Consigno que a própria Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente anexou também Parecer Administrativo, onde 

reconhece a ilegitimidade passiva do de cujos, sendo-lhe vedada a 

alteração do polo passivo pela Súmula STJ 392[1], impedindo-lhe de 

substituir as CDA’s que instruíram a exordial e redirecionar esta execução, 

incidindo inclusive na Súmula Administrativa da PFM nº 4, que estabelece, 

verbis: “O Procurador do Município pode requerer, em juízo, a desistência 

da execução fiscal proposta contra devedor que veio a óbito 

anteriormente ao seu ajuizamento, bem como se abster de interpor 

recurso contra decisão judicial que tenha reconhecido a ilegitimidade 

passiva do executado, quando subsidiado por documentos necessários à 

análise da matéria e verifique a insubsistência da demanda proposta, 

devidamente justificado e previamente homologado pelo Procurador-Chefe 

Fiscal.” (Publicada no DOC nº 789, de 18/01/2016). Além, disso, consta do 

referido Parecer que as CDA’s 1083533 e 850118, vencidas nos anos de 

2013 e 2012, encontravam-se prescritas, conforme Art. 174, caput do 

CTN, por isso deveriam ser canceladas, mas as CDA’s 1163536 e 

13644619, dos anos de 2014 e 2015, ‘possibilita ulterior repropositura do 

feito em desfavor do Espólio’, sic. Dessa forma, a Procuradoria Fiscal 

Municipal requerendo a DESISTÊNCIA desta Execução Fiscal depois da 

intervenção do Espólio do Executado, incidiu no ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, 

pois o Sistema Processual não exonera a Fazenda Pública de arcar com 

as verbas decorrentes da sucumbência, conforme expressa disposição 

legal, ex vi Parag. Único do Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. O Supremo 

Tribunal Federal há muito consolidou o mesmo entendimento com a 

SÚMULA 519, a saber: SÚMULA STF 519 - ‘Aplica-se aos executivos 

fiscais o princípio da sucumbência a que se se refere ao art. 64 do CPC.” 

[3] Por seu turno, os Arts. 90 e 91 do CPC/2015 também determinam a 

condenação de quem desistiu da demanda nos honorários advocatícios da 

parte adversa, ex vi: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu. ... Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a 

requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria 

Pública serão pagas ao final pelo vencido. ISTO POSTO, com fundamento 

no Art.156, inc. IX do CTN[4] e Art. 26 da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[5] c/c 

Arts. 485, inc. VIII e § 5º do CPC/2015[6], HOMOLOGO o pedido de 

desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, 

JULGO IMPROCEDENTE e DECLARO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PJe, face o pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente. CONDENO o Município Exequente ao 

pagamento dos honorários advocatícios do Advogado do Espólio do 

Executado (ID 11868793), os quais arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor da causa corrigido, nos termos do Art. 85, § 3º, inc. I e § 4º, inc. I, 

ambos do CPC/2015. ISENTO de custas, conforme Art. 26 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). INTIMEM-SE a Inventariante do Espólio, através do seu 

Advogado e a Procuradoria Municipal Fiscal (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE, em 

cumprimento ao § 3º do Art. 205 do CPC/2015. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos para reexame desta sentença ao e. Tribunal de Justiça 

deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do 

CPC/2015 à esta condenação proferida contra a Fazenda Pública 

Municipal, conforme expressa determinação do seu §3º, inc. III, vez que o 

valor da causa (R$ 31.183,13) está abaixo de cem salários mínimos, hoje 

R$ 937,00-, ou seja R$ 93.700,00- (noventa três mil e setecentos reais). 

Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

SÚMULA STJ 392 – ‘A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução.’ [2]. Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. 

Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas 
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pela parte contrária. [3]. O art. 64 do CPC-1939 guarda relação com o art. 

20 do CPC-1973 e este com o art. 85 do CPC-2015, ex vi: Art. 20. A 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou e os honorários advocatícios. ... Art. 85. A sentença condenará 

o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. ... [4]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: ... IX - a decisão administrativa irreformável, 

assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa 

ser objeto de ação anulatória; Parágrafo único. A lei disporá quanto aos 

efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação 

da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 

144 e 149. [5]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a 

inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução 

fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [6]. Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; § 

5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26371 Nr: 972-13.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE JESUS CALOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA UNIDADE LOCAL DO 

INDEA/MT-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro César Gonçalves 

Benites - OAB:12035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de 

direito.

Decorrido o prazo, sem manifestação, e inexistindo demais providências, 

arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de julho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39759 Nr: 1342-84.2018.811.0082

 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: CIAGRA COMPANHIA AGROPASTORIL ARUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - 

SUNOR/SEMA/MT, COORDENADOR DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE 

NORMAS DA SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687/MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CIAGRA COMPANHIA 

AGROPASTORIL ARUANÃ, devidamente qualificada, contra ato do 

SUPERINTENDENTE E COORDENADOR DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO, AMBOS DA SEMA/MT, 

objetivando a concessão da medida liminar “(...) determinando a impetrada 

que se abstenha de lavrar TERMO DE EMBARGO com relação ao Auto de 

Infração n. 123791 (...)”.

No mérito, requer seja declarada a prescrição intercorrente ocorrida no 

processo administrativo n. 211444/2010, resultante do Auto de infração n. 

123791, bem como a prescrição da pretensão punitiva, eis que não houve 

sua conclusão, até a presente data.

Instruiu a petição inicial com os documentos de fls. 17/92.

A apreciação da liminar foi postergada para após a manifestação dos 

impetrados (fl. 93).

O ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito como assistente 

litisconsorcial às fls. 99/101. Em síntese, alega a perda superveniente do 

objeto da ação ante a análise do processo n. 211444/2010 pelo órgão 

ambiental que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, 

cancelando o Auto de Infração n. 123791. Juntou documentos às fls. 

102/104.

Instada a se manifestar sobre a provável perda superveniente do objeto, a 

impetrante requereu a extinção do presente feito (fl. 107).

Assim, considerando que o órgão ambiental cancelou o Auto de Infração 

n. 123791, objeto destes autos, a extinção do processo é medida que se 

impõe, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, dispõe que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28617 Nr: 778-76.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Ismael Fernandes

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILVALDO CANTANHEDE 

NUNES ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 9.225, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

15.089

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 42), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34790 Nr: 1830-73.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

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

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Cuida-se de executivo fiscal proposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, objetivando o recebimento do 

crédito não tributário, decorrente do auto de infração lavrado por 

desrespeito às normas de atendimento em estabelecimentos bancários, 

com fundamento no art. 5º, da Lei Municipal n. 4.069/2001.

Infere-se, portanto, que a presente cobrança não é decorrente de 

infração ambiental, conforme se vê pelas informações constantes na CDA 

n. 2017/1423183 (fl. 04), sendo, portanto, de competência da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal, a teor do que dispõe a Resolução n. 

23/2013, do Tribunal Pleno do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Imperioso destacar que, este Juízo Ambiental possui competência para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 220 de 430



processar e julgar os executivos fiscais advindos de multas aplicadas 

pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Secretarias Municipais do 

Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio 

de Leverger, consoante previsão expressa do art. 2º, da Resolução n. 

03/2016/TP, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Como se nota, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente possui 

competência para julgar os feitos que envolvam matéria ambiental, bem 

como os executivos fiscais oriundos de multas aplicadas pela secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

competência esta que se fixa em razão da matéria, portanto, de caráter 

absoluto e inderrogável, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, DECLINO da minha competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente execução, bem como os 

embargos em apenso, em favor da Vara Especializada de Execução Fiscal 

da Comarca de Cuiabá (MT), para onde determino a remessa deste feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28314 Nr: 516-29.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CREDITO 

LTDA

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilo Alves Bezerra - 

OAB:2830

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

EXECUTADO: FMC – FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

Vistos.

1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

por meio da penhora online às fls. 37/38, 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 a Certidão de 

Dívida Ativa n. 1251982 já contempla os honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

3. Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

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.

Cuiabá, 06 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30594 Nr: 2067-44.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON ARAUJO DE LIMA

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

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

OAB:15625/O

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

EXECUTADO: MAYKON ARAUJO DE LIMA

Vistos.

1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito relativo à 

CDA n. 1412181, conforme noticiado pelo exequente à fl. 39, 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 a Certidão de 

Dívida Ativa n. 1412181 já contempla os honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

3. Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

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.

Cuiabá, 06 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30640 Nr: 2111-63.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otto Medeiros de Azevedo Junior

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josy Anne Menezes 

Gonçalves de Souza - OAB:10070

 Vistos.

Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo (fls. 

09/11), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC/2015.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor do 

Município de Cuiabá (MT), observando os dados bancários informados à fl. 

15.

Condeno a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado, pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30641 Nr: 2112-48.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otto Medeiros de Azevedo Junior

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josy Anne Menezes - OAB:

 Vistos.

Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo (fls. 

09/11), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC/2015.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor do 

Município de Cuiabá (MT), observando os dados bancários informados à fl. 

15.

Condeno a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado, pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 30513 Nr: 1994-72.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE JARDIM CUIABA EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO LTDA

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MÁRTINES G. 

AMORIM - OAB:OAB/MT 21.353/O, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:OAB/MT 4.656

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte executada da penhora realizada 

em sua conta corrente no valor de R$ 11.432,53(onze mil, quatrocentos e 

trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), via Bacen Jud.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 30418 Nr: 1925-40.2016.811.0082

 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): XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303, Ninagin Prestes Dallagnol Machado - 

OAB:17602/A

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida, por intermédio de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 11/12/2018, 

às 09h:00, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

Ambiental.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 22433 Nr: 1265-85.2012.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FERREIRA MOTTA, NAIDE RAMOS 

DE ALBUQUERQUE, JOÃO PAULO DOS SANTOS, RENATO UBIRAJARA 

SARSPORSQUI, LUECI MARTINS DE AMORIM ALVES, ANTÔNIO MARQUES 

DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti de 

Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13460-B, Julio Cesar Lopes da Silva - OAB:15348

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes, da audiência de conciliação 

designada para o dia 27/11/2018, às 09h:00, a ser realizada pelo 

Cejusc-Ambiental.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 37548 Nr: 3632-09.2017.811.0082

 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: MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 38826 Nr: 708-88.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GHEDINI RAMOS - 

OAB:230015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar à 

contestação.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 30071 Nr: 283-46.2002.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEINE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111

 ISTO POSTO, sem maiores delongas e com supedâneo nos artigos 107, 

inciso IV, 109, inciso IV, e 110, todos do Código Penal, julgo extinta a 

punibilidade do réu CLEINE CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, 

relativamente ao crime tipificado no artigo 121, § 1º, do Código Penal.Com 

o trânsito em julgado e considerando que a sentença que reconhece a 

prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos da sentença 

condenatória, proceda-se às baixas e anotações necessárias, inclusive, 

excluindo-se o nome do réu do rol dos culpados (se anotado).Após, 

arquivem-se os autos.P.I.C.Cuiabá-MT-MT, 12 de setembro de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 362193 Nr: 1367-62.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO BRUNO DE ARRUDA BAICERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Cunha Rodrigues Da 

Cruz - OAB:23268/O

 Vistos, etc.

Vieram os autos conclusos, a fim de analisar o pedido da defesa, que visa 

autorização para que a convivente do recuperando, Sr. JACKELINE 

RIBEIRO SILVA, possa visitá-lo na Unidade Prisional, sob o argumento, de 

que esta já cumpriu integralmente a pena, referente ao processo que 

ensejou a suspensão de sua visita.

Contudo, ora, o art. 128, inciso III, do regimento interno Padrão dos 

Estabelecimentos Prisionais da SEJUDH, prevê que o visitante, seja 

familiar, ou não, poderá ter seu ingresso nas Unidades Prisionais 

suspenso ou cancelado, quando praticar ato tipificado como crime doloso, 

como ocorreu na presente hipótese.

Logo, tal dispositivo impede o acolhimento do pleito defensivo, tendo em 

vista a condição de condenada da propensa visitante.

Indeferi-o, pois.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 321418 Nr: 441-52.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU JOSÉ MERLINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18337/MT

 Inicialmente, tendo em vista que o recuperando reúne os requisitos 

objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de 

progressão do regime fechado para o semiaberto em seu favor.O regime 

SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização 

será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através 
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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 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 dos por este Juízo, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;e fumo e locais similares;7. 

Não portar , para: a)assinar o termo de comparecimento 

mensalmente;b)comprovar o trabalho do mês;c)fiscalização da 

tornozeleira.II. Fica ciente, o(a) sentenciado(-se impor tais obrigações para 

estimular o senso de responsabilidade, seriedade e ATRIMÔNIO 

PÚBLICO.IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE 

RECOLHA O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.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 ma via deste termo.DA REMIÇÃODiante 

das informações detalhadas de que o recuperando trabalhou 388 dias 

entre os meses de fevereiro/2017 a dezembro/2017 e junho/2018 a 

julho/2018 (fls. 208/2017), em consonância com o parecer ministerial de 

fls. 263/268, declaro remidos 129 dias em seu favor, nos termos do artigo 

126, inciso II, da LEP.Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando 

os aludidos dias remidos.Após, dê-se vista às partes para manifestarem, 

com posterior conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 37972 Nr: 1137-74.2001.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO COSTA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 Inicialmente, tendo em vista que o recuperando reúne os requisitos 

objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de 

progressão do regime fechado para o semiaberto em seu favor.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, o com o 

comprovante da respectivticipar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) 

penitente 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 envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);10. Comparecer ISÃO, 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 violação dos aludidos deveres reflete sinal 

de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de 

recuperação social, devendo-se impor tais RAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, 

RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.IV. 

REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHA 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 166144 Nr: 13453-07.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos,

Analisando os autos, verifico que à fl. 621 foi informado pela 

administração da PCE que o recuperando não poderia ser apresentado 

neste ato por estar internado.

Diante disso, cancelo o presente ato e determino seja concedido vista dos 

autos ao Ministério Público se manifestar sobre a possibilidade de 

progressão de regime do recuperando.

Oficie-se à Penitenciária Central do Estado-PCE, a fim de que informe a 

este Juízo quando o recuperando receberá alta hospitalar, a fim de que 

seja designada audiência admonitória.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com o aporte da resposta do ofício, venham-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 417979 Nr: 23253-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO VERANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 401090 Nr: 5340-88.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON CEZAR 

DESZCZYNSKI - OAB:116988/SP

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, mediante o 

cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da audiência 

admonitória, a qual designo para o dia 07.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 97056 Nr: 5419-14.2008.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 
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SANTOS - OAB:13025/MT

 Analisando os autos, verifico que no dia 16.08.2018 (fls. 866/867) 

designou audiência admonitória para esta data, ocasião em que determinei 

a elaboração de estudo psicossocial e atestado de conduta carcerária.

Ocorre que, no dia 17.08.2018 o advogado Dr. Hélio Bruno Caldeira fez 

carga dos autos e o devolveu apenas no dia 14.09.2018, após ser 

intimado, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Outrossim, em razão da demora na devolução dos autos pelo advogado, 

não houve tempo hábil para a Penitenciária confeccionar tais laudos, 

motivo pelo qual não há outra alternativa senão redesignar o presente ato 

para o dia 10.10.2018, às 14:00 horas.

Oficie-se a Penitenciária onde o recuperando esteja preso, para que, no 

prazo de 05 dias, encaminhe a este Juízo o laudo de estudo psicossocial e 

o atestado de conduta carcerária.

Requisite-se o recuperando.

Intime-se o Ministério Público e a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 448556 Nr: 25547-74.2016.811.0042

 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): JOSIVAGNER MACEDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastâo Moura da Silva - 

OAB:2863

 Inicialmente, tendo em vista que o recuperando reúne os requisitos 

objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de 

progressão do regime fechado para o semiaberto em seu favor.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) 

culto.Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o 

fato, imediatamente, à Unidade Gestora de r lugares inapropriados, como 

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 ciente, o(a) sentenciado(a), 

que, em caso de a 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 RECOLHA O MANDADO DE 

PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.entes 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 501912 Nr: 40942-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, 

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9331/MT

 Vistos, etc.

Diante das informações detalhadas de que o recuperando trabalhou 122 

dias entre os meses de março a junho/2018 (fl. 185), em consonância com 

o parecer ministerial de fls. 188/189, declaro remidos 40 dias em seu 

favor, nos termos do artigo 126, inciso II, da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos, bem como apontando corretamente a pena descrita na guia de 

execução penal descrita às fls. 63v/64.

Dê-se vista as partes para que se manifestem.

Oficie-se à direção da unidade prisional requisitando o atestado de 

conduta carcerária.

Com o aporte do atestado de conduta carcerária, bem como as 

manifestações das partes quanto ao cálculo, venham-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 520644 Nr: 12715-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS DA MOTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. ANIBAL FELICIO GARCIA NETO. OAB/MT: 11443

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

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.: 348578 Nr: 9480-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON CORREA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12533/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU P/RESTITUIR FIANÇA

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Dilson Correa de Lima, Cpf: 57026220144, Rg: 879517 

SSP MT Filiação: Domingos Rosa de Lima e Jovina Correa de Lima, data de 

nascimento: 16/10/1969, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

fiscal da sema, Endereço: Rua G , 30, Quadra 26, Bairro: Parque Nova 

Esperança ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA(S) PARTES(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente para comparecer(em) em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, 

munido(s) de documentação crível para promover o levantamento do 

montante (fiança) que lhe é devido, sob pena de não o fazendo no prazo 

estabelecido, será dado destinação diversa ao mesmo.

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.: 150739 Nr: 18005-49.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VICTOR CORREA BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIANA CORREA BAIA - 

OAB:21.842

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ACY GOMES DE MOURA. OAB/MT: 20.565

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

24/10/2018, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 

de fls. 04, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

24/10/2018 às 16h quando então serão ouvidas 07 testemunhas comuns e 

realizado o interrogatório do réu. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377337 Nr: 18812-93.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO RAMOS TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABRICIO RAMOS TAQUES, Cpf: 

03571805186, Rg: 1983903-0, Filiação: Sizenando do Carmo Taques e 

Avani Ramos da Silva, data de nascimento: 04/09/1989, brasileiro(a), 

natural de Vilhena-RO, solteiro(a), pintor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para CONDENAR o acusado FABRICIO RAMOS TAQUES pela prática do 

crime art. 155, § 4º, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, 

com a aplicação da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do 

Código Penal.4. Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da 

pena. 4.1. Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum à espécie. Não 

há nos autos registros de antecedentes criminais, sendo o acusado 

primário. Não há elementos para se aferir a conduta social e a 

personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo 

penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este 

tipo de crime. As consequências do crime não foram graves. O 

comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Posto isso, 

atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base 

no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.4.2. Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes 

a serem apreciadas. Não obstante haver reconhecido a atenuante da 

confissão espontânea, deixo de diminuir a pena por tê-la fixado no mínimo 

legal e não poder ir aquém deste quantum nesta fase.4.3. Causas de 

diminuição e de aumento de pena:Inexistem causas de aumento da pena a 

serem consideradas.Presente a causa de diminuição descrita no art. 14, 

inciso II, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço) 

- considerando o iter criminis percorrido pelo agente, chegando a pena de 

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.5. 

Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu FABRICIO RAMOS 

TAQUES, já qualificado nos autos, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 06 (seis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do 

salário mínimo vigente.6. Regime de Cumprimento da Pena:A reprimenda 

será cumprida em regime inicial ABERTO conforme o art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal.7. Deliberações Finais:Não há objetos a serem 

destinados.Isento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais.Intimem-se a vítima, conforme determinação constante no 

artigo 201, § 2º do CPP.Eventual detração será realizada pelo juízo da 

execução.Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para a execução da 

pena, instruindo-a com as peças, nos termos do que dispõe a 

CNGC.Após, comunique-se a condenação via sistema INFODIP, 

certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 19 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 506656 Nr: 45667-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONALIZA MARTINS RACHIK - 

OAB:13726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho o parecer Ministerial e INDEFIRO, por ora, o 

pedido de restituição do aparelho celular formulado nos autos, com fulcro 

no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal. Defiro a cota 

ministerial de fl. 25, item “C”, expedindo-se o necessário, no prazo de 10 

(dez) dias para cumprimento.Por outro lado, em relação à documentação 

pessoal e ao valor apreendido (R$600,00 – seiscentos reais) o requerente 

alega que tal quantia apreendida é decorrente de seu trabalho lícito, bem 

como juntou nos autos documentos probatórios, como cópia da carteira 

assinada, folha de pagamento (holerite) e ainda, declaração de vínculo 

empregatício com a empresa Universal Segurança LTDA (fls. 15/17).O 

Ministério Público foi favorável à restituição do valor apreendido.Nesse 

sentido:“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO 

DE DINHEIRO APREENDIDO. POSSIBILIDADE. ORIGEM LÍCITA 

COMPROVADA. BEM QUE NÃO INTERESSA AO PROCESSO. - É possível a 

devolução de bens quando não interessarem ao processo e não existir 

dúvida quanto ao direito do reclamante. Inteligência dos artigos 118 e 120 

do Código de Processo Penal.” (TJMG - Apelação Criminal 

1.0701.12.024834-2/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 2ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/02/2013, publicação da súmula em 

11/03/2013). (grifamos) Posto isto, diante de toda documentação 

probatória e, em consonância a manifestação do Parquet, DEFIRO o pedido 

de restituição da quantia (R$600,00 – seiscentos reais), bem como da 

documentação pessoal apreendida em nome do requerente, e DETERMINO 

a imediata restituição, nos termos do artigo 120 do Código de Processo 

Penal. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 138983 Nr: 17522-19.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE PÁDUA FERREIRA, JEAN CARLOS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os advogados dos réus para comparecer na audiência designada 

para o dia 15/10/2018 às 15:00hrs na sala de audiências da 5ª Vara 

Criminal de Cuiabá-MT.

6ª Vara Criminal

Expediente
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526786 Nr: 18753-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, ELIOMAR 

TIZOLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIOMAR TIZOLIM, Cpf: 01263570135, 

Rg: 2604672-5, Filiação: Hélio Ortega Tizolim e Maria Olimpia Tizolim, data 

de nascimento: 14/03/1987, brasileiro(a), natural de Cacoal-RO, solteiro(a), 

lavador de carros, Telefone 667-2059 ( recado). 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 30/05/2018, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso IV do CP.

Despacho: "(...) Em relação ao acusado Eliomar Tizolim, diante da tentativa 

infrutífera de se proceder a citação pessoal deste acusado (fl.93), 

considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-o por meio de 

edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar as advertências 

legais. 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, Marcelo Pompeo 

Pimenta Negri, digitei.

Cuiabá, 19 de setembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 508789 Nr: 1588-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:11548/MT

 Intimar a Dra.Nadeska Calmon Freitas-OAB/MT 11548-Advogada do réu 

Ronaldo de Souza Santos, para a Audiência de Instrução e Julgamento 

redesignada para o dia 01 de novembro de 2018 às 13h45min.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 508868 Nr: 1659-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GABINETE DA VARA 8.ª CRIMINAL DE CUIABA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TOFFOLI AVILA INEZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7.355-A

 "Intime-se o douto Advogado Carlos Frederick da S. I. de Almeida, para 

que junte nos autos a Certidão de óbito do acusado André Teoffoli, no 

prazo de 5 dias."

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 540458 Nr: 31947-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR TEODORO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSÉ DOS 

SANTOS - OAB:17597/O

 Vistos.

Designo o dia 08/10/2018, às 17h00min 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 537322 Nr: 28916-08.2018.811.0042

 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): ELISEU SILVESTRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MESQUITA MORAIS 

- OAB:18.973

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507869 Nr: 690-90.2018.811.0042

 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): STEPHAN GOMES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Valadares Silva - 

OAB:23270/O

 (...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet contra o denunciado 

STEPHAN GOMES BATISTA. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07/02/2019, às 14:50 horas, para o interrogatório do acusado, 

inquirição das testemunhas de Acusação e Defesa.Cite-se o acusado dos 

termos da ação e intime-o da data do interrogatório.Intimem-se as 

testemunhas e os advogados do réu, sendo estes, via DJE. Notifique-se o 

Ministério Público.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, 

consoante previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte 

judicial.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 508744 Nr: 1558-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR LOPES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 (...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” contra o denunciado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/03/2019, às 

15:20 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de Acusação e Defesa.Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-o 

da data do interrogatório.Intimem-se as testemunhas e o advogado do réu, 

sendo este, via DJE. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 539135 Nr: 30650-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE SOUZA MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, Diego Átila 
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Lopes Santos - OAB:OAB/MT 21.614, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834

 Vistos.

Considerando que o ato deprecado outrora designado cairá no sábado, 

torna-se necessário redesigna-lo para o 26/11/2018, às 15h10min.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifiquem-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 455578 Nr: 32833-06.2016.811.0042

 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): GRAZIANI BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:17306

 Vistos etc.

Embora o réu discorde dos termos da denúncia, entendo que a dinâmica 

do evento descrito nela precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta do denunciado e, tampouco, a ocorrência das hipóteses do 

art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste momento, o princípio do “in 

dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet” contra o denunciado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/03/2019, às 

14:15 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o advogado do réu, 

sendo este, via DJE. Notifique-se o Ministério Público.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 504283 Nr: 43327-90.2017.811.0042

 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): JUHA PATRICK SIQUEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:6762

 (...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet contra o denunciado 

JUHA PATRICK SIQUEIRA DE MORAES. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12/03/2019, às 14:40 horas, para o interrogatório do 

acusado, inquirição das testemunhas de Acusação e Defesa.Cite-se o 

acusado dos termos da ação e intime-o da data do 

interrogatório.Intimem-se as testemunhas e o advogado do réu, sendo 

este, via DJE. Notifique-se o Ministério Público.Procedam-se as devidas 

solicitações e comunicações, consoante previsão do artigo 1.373, incisos 

II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Por fim, a defesa requereu a realização 

do exame toxicológico.(...) Por estas razões e circunstâncias, INDEFIRO a 

realização do exame toxicológico no acusado.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 516826 Nr: 9154-06.2018.811.0042

 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): KELYTANN MENDES SILVA, LUCAS VINICIUS 

CELESTINO DE JESUS GARBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO IAGO VILLAS BOAS 

BORBA - OAB:24382

 (...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” contra os 

denunciados Kelytann Mendes Silva e Lucas Vinicius Celestino de Jesus 

Garbim. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/03/2019, às 14:00 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição 

das testemunhas de Acusação e Defesa.Citem-se os acusados dos 

termos da ação e intimem-nos da data do interrogatório.Intimem-se as 

testemunhas e a advogada do réu LUCAS, sendo esta, via 

DJE.Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensora Pública.Procedam-se 

as devidas solicitações e comunicações, consoante previsão do artigo 

1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 157771 Nr: 5132-80.2010.811.0042

 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): LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750-A

 VISTOS ETC.

Analisando os autos, observa-se que às fls. 97/98 foi proferida decisão 

julgou extinto o processo reconhecendo a existência de implícita causa de 

extinção da punibilidade da acusada.

Deste modo, não mais persistem as medidas de segurança aplicadas 

anteriormente por ocasião da sessão de fls. 80/81, dentre as quais a 

vedação de condução de veículos automotores.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial de fl. 120, ACOLHO 

o pedido da defesa de fls. 106/107 para o fim de revogar as medidas de 

segurança impostas às fls. 80/81, em especial a relativa à vedação de 

condução de veículos automotores.

Informe-se ao DETRAN a revogação da medida restritiva de vedação de 

direção de veículo automotor imposta à Lucilene Maria Silva Toledo Pizza.

Intimem-se.

Após, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 157771 Nr: 5132-80.2010.811.0042

 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): LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750-A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para ciência da decisão 

a seguir transcrita: "VISTOS ETC. Analisando os autos, observa-se que às 

fls. 97/98 foi proferida decisão julgou extinto o processo reconhecendo a 

existência de implícita causa de extinção da punibilidade da acusada. 

Deste modo, não mais persistem as medidas de segurança aplicadas 

anteriormente por ocasião da sessão de fls. 80/81, dentre as quais a 

vedação de condução de veículos automotores. Desta feita, em 

consonância com o parecer ministerial de fl. 120, ACOLHO o pedido da 

defesa de fls. 106/107 para o fim de revogar as medidas de segurança 

impostas às fls. 80/81, em especial a relativa à vedação de condução de 

veículos automotores. Informe-se ao DETRAN a revogação da medida 

restritiva de vedação de direção de veículo automotor imposta à Lucilene 

Maria Silva Toledo Pizza. Intimem-se. Após, arquivem-se.

Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 318930 Nr: 18466-50.2011.811.0042
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 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): JAILSON ARAÚJO DE LIMA, MÁRCIO JOSUÉ 

DE CAMPOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYULRIMAN PINTO DE 

ANDRADE - OAB/MT 4966 - OAB:4966, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS RIBEIRO - OAB:16495-B/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão retro, reitere-se a intimação da advogada do réu 

Jailson Araújo de Lima para que no prazo de 8 dias apresente alegações 

finais escritas pela defesa, nos termos do art. 428 do CPPM.

Caso a advogada permaneça inerte, certifique-se e intime-se 

pessoalmente o referido acusado para, no prazo de 8 (oito) dias, constituir 

novo patrono e já apresentar as alegações finais escritas, advertindo-o de 

que a ausência de apresentação de defesa importará na nomeação da 

Defensoria Pública para tal finalidade.

Persistindo a falta de apresentação das alegações finais escritas pelo réu, 

desde já NOMEIO a Defensoria Pública para patrociná-lo, a qual deverá ser 

intimada para apresentação dos memoriais finais em favor dele.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 160826 Nr: 8157-04.2010.811.0042

 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): UBIRAJARA BATISTA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 VISTOS ETC.

A defesa do réu, na fase do artigo 427 do CPPM, requereu que seja 

oficiado ao Corpo de Bombeiros para que forneça cópia dos livros de dia 

referentes ao ano de 2009 e 2010, da unidade de Colíder/MT, nos quais se 

encontram narradas as alterações de serviço envolvendo o acusado e a 

vítima, bem como as circunstâncias que antecederam o fato e suas 

eventuais consequências.

Todavia, o pleito não merece guarida.

Com efeito, considerando os elementos de prova já angariados, infere-se 

que a diligência pleiteada não possuirá utilidade alguma à elucidação da 

verdade e à prolação de sentença.

Ademais, o pedido de cópia dos livros de dia dos anos de 2009 e 2010 

poderá ser realizada de forma extrajudicial, sem a necessidade de 

intervenção deste Juízo.

Diante do exposto, INDEFIRO a diligência requerida pela defesa.

Intime-se a defesa desta decisão.

Abra-se vista às partes para que, no prazo sucessivo de 8 dias, 

apresentem suas alegações escritas nos termos do art. 428 do CPPM.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156587 Nr: 3936-75.2010.811.0042

 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, 

ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI, HUMBERTO 

FABIAN DE BRITTES MANTOANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO JOSIAS SANTANA, SILMO HENRIQUE 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - 

OAB:9504/MT, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Abra-se vista à Defensoria Pública para manifestar se tem diligências a 

requerer (art. 427 CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas às partes, inclusive 

assistente de acusação, para apresentarem alegações finais nos termos 

do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 513482 Nr: 6088-18.2018.811.0042

 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: REINALDO JORGE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme artigo 98, §3°, do 

CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) recurso(s) de apelação da(s) 

parte(s), cumpra-se o disposto no art. 1.010, §§ 1° a 3°, do 

CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Às providências.MURILO MOURA 

MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 305770 Nr: 3414-14.2011.811.0042

 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): EVANILDO ORMOND ALMEIDA, CLAUDIO 

ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Drª ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - 

OAB/MT 19511-O para efetuar a DEVOLUÇÃO do PROCESSO nº 

3414-14.2011.811.0042, código 305770, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 159950 Nr: 7282-34.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÂNDIDO DE SOUZA, MARCOS 

ROBERTO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Diante da inércia do advogado constituído pelo réu que, embora 

devidamente intimado (fl. 426), deixou de apresentar as alegações finais, 

DETERMINO a intimação dos acusados para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

constituírem novo patrono para apresentar a peça faltante.

Os réus deverão ser advertidos de que, caso não haja manifestação no 

prazo determinado, será aberta vista à Defensoria Pública para tal 

finalidade.

Assim, caso não seja constituído novo causídico, abra-se vista à 

Defensoria Pública para apresentação de alegações finais.

Após, conclusos.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 305770 Nr: 3414-14.2011.811.0042

 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): EVANILDO ORMOND ALMEIDA, CLAUDIO 

ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida EVANILDO ORMOND 

ALMEIDA na figura de seu advogado para no prazo legal se manifestar na 

fase do artigo 428 do CPPM – Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 521701 Nr: 13728-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 VISTOS ETC.

I. Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecução penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Ministério Público contra o(a,s) acusado(a,s), uma vez que preenchidos 

os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 78 do mesmo Codex.

II. A ação penal será processada perante o CONSELHO PERMANENTE DE 

JUSTIÇA.

III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO do(a,s) acusado(a,s). Sendo 

o caso, requisite-se o(a,s) acusado(a,s) na forma da lei para que 

compareça(m) pessoalmente na Secretaria desta Vara Militar a fim de 

ser(em) citado(a,s).

 No momento da citação o(a,s) acusado(a,s) deverá(ão) indicar defensor 

constituído ou manifestar o desejo de ser(em) assistido(a,s) pela 

Defensoria Pública, devendo a Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao 

lavrar a certidão de citação, sempre que possível, indicar os motivos pelos 

quais o(a,s) acusado(a,s) não tenciona(m) contratar defensor.

IV. INDEFIRO o pleito solicitado pelo Ministério Público na cota que 

acompanha a denúncia, pois não foi comprovada a impossibilidade do 

próprio Parquet fazê-lo (art. 1.373, II, da CNGC Judicial 4ª Edição) e ao 

compulsar o caderno investigativo não se infere existente ofício 

solicitando as informações de antecedentes.

V. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª Edição).

VI. De outra feita, seguindo a orientação do STF no HC 127900 (Relator 

Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016, divulgado 2.8.2016 e 

publicado 3.8.2016), o(s) interrogatório(s) do(a,s) acusado(a,s) se dará 

ao final da instrução processual.

VII. DESIGNO sessão de instrução para oitiva das testemunhas arroladas 

pela acusação para o dia 08.11.2018, às 17h.

VIII. Desde já faculto à defesa, a partir da intimação desta até 48 horas 

após a sessão de instrução, opor as exceções a que se refere o art. 407 

do CPPM. O Ministério Público, igualmente, poderá opor exceções na forma 

do art. 408 do CPPM.

IX. Para a realização do ato designado: a) Requisitem-se todos os 

servidores públicos, na forma da lei; b) Testemunhas militares deverão ser 

requisitadas para comparecer a sessão, independentemente do local em 

que estejam; e c) Expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para oitiva de 

testemunha(s) civil(s) eventualmente arrolada(s) na denúncia e 

residente(s) em outra(s) Comarca(s).

X. Intimem-se.

XI. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 157771 Nr: 5132-80.2010.811.0042

 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): LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750-A

 VISTOS ETC.

Conceda-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530194 Nr: 21971-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON JOSE DE ARRUDA, LUIS OTAVIO 

ALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYKON JOSE DE ARRUDA, Cpf: 

05837661107, Rg: 2619083, Filiação: Joana Magda de Arruda e Jose Maria 

Silva de Arruda, data de nascimento: 17/02/1999, brasileiro(a), solteiro(a), 

repositor, Telefone 65-9231-1549. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: NO DIA 19 DE FEEREIRO DE 2018, POR VOLTA DAS 

15H45 , NA VIA PÚBLICA NO BAIRRO RECANDO DA SERIEMA, NESTA 

CAPITAL, O DENUNCIADO MAYCON JOSE DE ARRUDA COM EMPREGO DE 

ARMA DE FOGO, POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE 

DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA, MATARAM ALEXANDRE ALVES 

NUNES, PROVOCANDO-LHE AS LESÕES DESCRITAS NO LAUDO 

PERICIAL DE FLS. 48/68. ANTE O EXPOSTO, O MINISERIO PUBLICO 

ESTADUAL DENUNCIA MAYCON JOSE DE ARRUDA COO INCURSO NO 

ARTIGO 121, § 2º, I E IV DO CODIGO PENAL, REQUEENDO QU, RECEBIDA 

E AUTUADA ESTA INICIAL, SEJA ELE CITADO PARA RESPONDER A 

ACUSAÇÃO, PROSSEGUINDO O FEITO NOS SEUS ULTERIORES ATOS , 

COM REGULAR INSTRUÇÃO, PRONUNCIA PARA, , AO FINAL, SE 

CONDENADO PELO EGREGIO TRIBUNAL DO JURI PROPULAR.

Despacho: Vistos, etc...Expeça-se o necessário para a citação por edital 

do acusado Maykon José de Arruda.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 493858 Nr: 33167-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN PACHECO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para apresentar os memoriais 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 534480 Nr: 26197-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:19.307

 “Vistos, etc.

I – Tendo em vista o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl.12, 

designo nova audiência para o dia 01 de outubro de 2018, às 16h30. 

Expeça-se o necessário para a ato.

II – Saem os presentes intimados Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Edivania Coelho de Melo, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 534985 Nr: 26673-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:9074/A

 Carta Precatória Código: 534985

Vistos, etc.

Recebo a presente carta precatória em seus precisos e jurídicos termos.

Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 03 de Outubro de 

2018, às 16h30.

Expeça-se o necessário para a realização do aludido ato, inclusive 

requisição de preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na Comarca de origem, para se evitar a 

frustação do ato, intime-se via DJE, consignando que a ausência 

injustificada importará na aplicação da multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal e nomeação da Defensoria Pública para o ato, a 

qual deverá também ser cientificada.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao Sr. Juízo Deprecante para ciência 

da data ora agendada, bem como, solicite-se o Termo de Depoimento e a 

Resposta da Acusação.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 14 de Agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 59554 Nr: 5537-82.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CORREA VASCONCELOS, 

ARLINDO MARIA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, VERÔNICA JANETE GODOY 

DIAS DE ABREU LIMA - OAB:SP 397548

 Autos Código 59554

 Vistos,

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Sebastiana Nobre de 

Amorim Almeida, como manifestado pela defesa à fl. 443.

Dando prosseguimento no feito, designo audiência de instrução para o dia 

1° de outubro de 2018, às 16h00min, devendo-se intimar as testemunhas 

faltantes e expedir carta precatória à Comarca de São José do Rio 

Preto/SP a fim de dar ciência ao acusado Ronaldo Correa Vasconselos da 

audiência ora designada.

Solicite informações acerca do ato deprecado constante na carta 

precatória de fl. 441.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá/MT, 24 de abril de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 448197 Nr: 25171-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ALVADI 

RODRIGO CHIAPETTI OAB/MT 15.331, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 500589 Nr: 39595-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15440, Carla Cristina Cezário - OAB:MT 22464, Renata Silva 

Costa Salci - OAB:22569OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar os advogados BRUNO PROENÇA 

OAB/MT 15.440, CARLA CRISTINA CEZARIO OAB/MT 22.464 e RENATA 

SILVA COSTA SALCI OAB/MT 22.569 da audiência designada para o dia 

10/10/2018 às 14h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 342110 Nr: 1982-86.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO WEIGERT DUARTE - 

OAB:14420/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, EDUARDO 

WEIGERT DUARTE OAB/MT 14.420, para que tome ciência da expedição 

de Carta Precatória à Comarca de Rondonópolis- MT, com a finalidade de 

interrogatório do réu.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 507637 Nr: 458-78.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES BARBOZA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o advogado SAMUEL DE OLIVEIRA 

VARANDA OAB/MT 2.297/O, para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.
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Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 515724 Nr: 8134-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDO SILVA RIOS, ALDEMIR DE ASSIS 

CAMPOS, WANDERSON PINHEIRO DE SOUZA, FABIO BARBOSA FRERES, 

GILSON RODRIGUES SANTOS, AMAURI MILHOMEM DE SOUZA, 

DEJACLILTON VIEIRA MOREIRA, MARLOAN GOMES CORDEIRO, 

JERONIMO GABRIEL ALVES DOS SANTOS MOREIRA, CARLA EDUARDA 

RODRIGUES DOS SANTOS, EMMYLLE SOUZA DA SILVA, CARLOS 

LEONARDO OLIVEIRA LEAL, BRUNO ARAÚJO DE OLIVEIRA, WILLIAN 

FERREIRA CANDIDO, FRANK SOUZA SANTOS, FABIO BASTOS 

SANTANA, JOSEPH APARECIDO PEREIRA DA SILVA, KYWSLLEN 

MARTINS VIEIRA, CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA, FERNANDO 

FERREIRA ABREU, MAXWUEL MENDES VIEIRA, JEAN CARLOS MORENO 

CAVALCANTE, ELIOMAR MARTINS SANTOS, LUAN PATRIK FERNANDES 

TOLEDO, ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOULART, GIOVANNE CARLOS 

ANDRADE SOUZA, MAXSUEL SOUSA DA SILVA, JOÃO BOSCO ALVES 

DE OLIVEIRA FILHO, WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ, KLEBERSON 

ALVES LOPES, LADY DAYANA MARCIA MAGALHÃES MARTINES, 

TAMIRIS HECK, CRISTIAN LUCAS PEREIRA BARBOSA, PEDRO HENRIQUE 

SOUZA LOPES, JHONISCLEY VIEIRA BRITO, LUIZ FERNANDO RODRIGUES 

DA SILVA, MURILO JOSE BORGES FARIAS, NEILSON GABRIEL ALVES DA 

SILVA, IZES ARIEL SOUZA, INGRID FREITAS DOS REIS, CLEITON MARÇAL 

ALBUQUERQUE DAMIÃO, DOUGLAS SANTOS DA SILVA, GABRIEL 

RICHARD BRITO DA SILVA, JHEIMESON BRUNO DE ARAUJO, MILTON 

NAVES DE SOUZA, JULIO CESAR BORGES DE OLIVEIRA, JOSE 

MARCOLINO DOS SANTOS, LUCAS SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - 

OAB:12.586, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - OAB:12.586/0, 

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - OAB:12586/MT, Ary da 

Costa Campos - OAB:16.944/B, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, 

RAMON HONDA SILVA - OAB:23916/O, REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - 

OAB:12971, ROGÉRIO NÓBREGA DA SILVA - OAB:247265/SP, SERGIO 

BARROS ALVES LIMA - OAB:16747, Silvana Paula Gomes - 

OAB:OAB/GO 37.682, VALDIRENE DIAS COSTA - OAB:10770

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as defesas dos acusados da r. 

decisão proferida às fls. 1792/1796, cuja parte dispositiva transcrevo a 

seguir: “(...)Assim, considerando que as decisões que decretaram as 

prisões preventivas dos réus, resistem aos argumentos lançados pela 

defesas dos réus GILSON RODRIGUES SANTOS (fls. 1551/1562), 

WANDERSON PINHEIRO DE SOUZA (fls. 1520/1533), CARLA EDUARDA 

RODRIGUES DOS SANTOS (fls. 1231/1234), KYWSLLEN MARTINS VIEIRA 

(fls. 1232/1234), LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (fls. 1651/1657), 

JHEIMESON BRUNO DE ARAÚJO (fls. 1586/1591), bem como não restando 

demonstrada a alteração fática necessária para a revogação da prisão, 

os pedidos devem ser indeferidos.(...) A) INDEFIRO o pedido de revogação 

de prisão preventiva formulado pela defesa de WANDERSON PINHEIRO DE 

SOUZA (fls. 600/612), TAMIRES HECK (fls. 625/633) e CRISTIAN LUCAS 

PEREIRA BARBOSA (fls. 741/743), mantendo intactos os fundamentos da 

decisão de fls. 252/293, nos autos n. 1949-23.2018.811.0042 (Id. 509168) 

e de fls. 1153/1157, nestes autos. B) SUBSTITUO a prisão preventiva de 

INGRID FREITAS DOS REIS pela PRISÃO DOMICILIAR, cumulada com as 

seguintes medidas cautelares: a) monitoramento eletrônico; b) 

comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimada; 

c) proibição de manter contato com os demais investigados/acusados, por 

qualquer meio;(...)”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 516400 Nr: 8788-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandu da 

Silva - OAB:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 326368 Nr: 6053-68.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA, 

ALEXANDRE LOPES SIMPLICIO, CARLOS ANSELMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5763-B, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099, 

SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

advogados de defesa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem 

alegações finais, na forma de memoriais, nos termos da decisão de fls. 

1778/1779.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 402871 Nr: 7180-36.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIO MIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar na fase 

do art. 402, CPP, conforme determinado às fls. 8.608.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 349542 Nr: 10596-80.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA, LUIZ 

EUGENIO DE GODOY, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, 

NIVALDO DE ARAÚJO, GERALDO LAURO, JOÃO ARCANJO RIBEIRO, 

NILSON ROBERTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5768, ANA PAULA CERRI BUDOIA - OAB:10960, JOAREZ GOMES 

DE SOUZA - OAB:2548/MT, LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, Paulo 

Cezar Zamar Taques - OAB:4.659/MT, PAULO HUMBERTO BUDÓIA - 

OAB:3.339-A, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:OAB/MT 9906, 

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:17467-MT, SANDRA PROFETA 

CARDOSO BARRETO - OAB/MT 5.649 - OAB:5649, ZAID ARBID - 

OAB:1.822 A

 ISSO POSTO, JULGO EXTINTO o processo por falta do interesse de agir, 

em face dos acusados GUILHERME DA COSTA GARCIA, LUIZ EUGÊNIO 

DE GODOY, NIVALDO DE ARAÚJO, GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOÃO ARCANJO RIBEIRO e NILSON 

ROBERTO TEIXEIRA, pela prática dos crimes descritos nos arts. 312, c/c 

art. 327, §2º, do Código Penal e art. 1º, II, §4º, da lei 9.613/98.Intime-se. 

Cumpra-se.Após o transito em julgado, arquive-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 497594 Nr: 36721-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA COSTA SOUZA, DIEGO 

PEREIRA SANTANA, WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Ação Penal n. 36721-46.2017.811.0042 - Cód: 497594

 Vistos, etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 284, dando conta de que há bens 

apreendidos e valor monetário relativo à fiança recolhida sem destinação 

específica nos autos, intimem-se às partes para se manifestarem.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 16 de julho 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 das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 425574 Nr: 753-86.2016.811.0042

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELLEN DE ALENCASTRO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON MARCOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20.453/OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Daufembach maciel 

- OAB:23791/O, VITORIANO PEREIRA DA COSTA - OAB:4671

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar as partes no prazo de 

15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção da ação nos termos do art. 

485, III, do CPC. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 380863 Nr: 22611-47.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBKCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCRCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerente para que no prazo legal apresente sua impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 433142 Nr: 9115-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABERSON LUIS SOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Cód. 433142

VISTOS

Diante da certidão de fls. 78, designo nova audiência preliminar para fins 

do art. 16 da lei 11.340/2006 para o dia 28.11.2018 às 13:30 horas.

INTIME-SE, pessoalmente, a vítima KATIANA MENDES PROENÇA.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 17 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 424018 Nr: 29775-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RICARDO DA SILVA MELONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ RICARDO DA SILVA MELONE, Rg: 

21912025, Filiação: Maria dos Anjos Silva e Daniel Farias de Meloni, data 

de nascimento: 03/11/1993, brasileiro(a), natural de Nortelândia-MT, 

convivente, repositor de mercado big lar, Telefone 9331-0574. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de LUIZ RICARDO DA SILVA MELONE, pela prática, em 

tese, do delito previsto no art. 140, art. 129, § 9º, e art. 147, caput, c/c 

artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, 

com efeitos da Lei nº 11.340/2006, em desfavor da vítima THAMIRES 

RAYANE DE ARRUDA PEREIRA.

Despacho: Cód. 424018VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

85.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado LUIZ RICARDO DA 

SILVA MELONE, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 

de setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 427537 Nr: 2875-72.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDS, AMCDS, JCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEUDEMYR ALUISIO FERREIRA DE 

SOUZA FILHO, Cpf: 00997417170, Rg: 15125904, Filiação: Ana França de 

Souza e Cleudemyr Aluisio Ferreira de Souza, data de nascimento: 

09/02/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), motorista / 

montador de móveis, Telefone 992158920/99662-4408. 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 0 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por 

N.C.deS. e A.M.C de S., ambos representados por JÉSSICA CARFI 

GONZAGA em face de CLEUDEMYR ALUISIO FERREIRA DE SOUZA FILHO

Despacho/Decisão: Ação de Execução de Alimentos n. 
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2875-72.2016.811.0042 (Cód. 427537)VISTOS.Considerando que o 

acusado está em local incerto e que as buscas de endereço restaram 

infrutíferas, determino a citação do executado por EDITAL, nos termos do 

art. 257 do Código Civil.EXPEÇA-SE Edital de Citação. Decorrido o prazo da 

publicação do Edital, certifique-se.Após, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública do Núcleo de Defesa da Mulher. Às 

providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 13 de 

setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 521038 Nr: 13077-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONNY DE OLIVEIRA, Filiação: Neide 

Conceição, brasileiro(a), convivente. 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: VISTOS Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por LORRAYNE CASTRO DA SILVA, nos termos do art. 18 da 

Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA e INJÚRIA 

REAL), por parte do requerido JHONNY DE OLIVEIRA, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando 

configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando: 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). INDEFIRO o pleito referente ao arbitramento de alimentos, em 

virtude da inexistência nos autos, de prova inequívoca da relação de 

parentesco. Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão do direito 

de visitas aos dependentes menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), 

aguardo a realização do estudo psicossocial das partes para sua 

apreciação, conforme a própria orientação da Lei nº 11.340/2006. 

Importante esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de 

contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito 

de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o requerido 

adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas 

não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, 

podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a 

busca e entrega dos filhos menores. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Assim, 

determino o devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar através 

do serviço psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. DESIGNO para o dia 18.06.2018, às 15h30, 

audiência de conciliação, nos termos do art. 139, V, do NCPC. SIRVA-SE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 23 de abril 

de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 13077-40.2018.811.0042 

(Cód.521038)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

JHONNY DE OLIVEIRA, acerca das medidas protetivas deferidas às fls. 

14/15, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 30 de 

agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 520836 Nr: 12897-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RNRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATHAN RODRIGUES SANTOS, 

Filiação: Edileuza Rodrigues Santos e João de Tal, data de nascimento: 

14/11/1989, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), servente 

pedereiro. 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: VISTOS Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 
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requerido por REYLA NATACHA RODRIGUES DE ALMEIDA, nos termos do 

art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica no crime apenado pelo Código Penal 

(AMEAÇA, INJÚRIA e LESÃO CORPORAL), por parte do requerido 

JHONATHAN RODRIGUES SANTOS, pleiteando as Medidas Protetivas nos 

termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO o pedido da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). INDEFIRO o pleito referente ao arbitramento de alimentos, em 

virtude da inexistência nos autos, de prova inequívoca da relação de 

parentesco. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. DESIGNO para o dia 25.05.2018, às 14h30, audiência de 

conciliação, nos termos do art. 139, V, do NCPC. SIRVA-SE A PRESENTE 

DECISÃO COMO MANDADO. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. 

CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 23 de abril de 2018. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Cód. 520836VISTOS.Determino a citação/intimação por edital 

do requerido JHONATHAN RODRIGUES SANTOS, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 13/14, nos termos do art. 361 do CPP e art. 

256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 de setembro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 520525 Nr: 12601-02.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTXDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS 

LUZ, Rg: 28526147, Filiação: Audima Xavier dos Santos e Cleiton Ozorio 

Carvalho Luz, data de nascimento: 14/08/1999, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Medidas Protetivas n. 12601-02.2018.811.0042 

(Cód.520525) VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por CLAUDIANE REGINA DE ALMEIDA, nos termos do art. 18 da 

Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica nos crimes apenados pelo Código Penal (PERTURBAÇÃO DA 

TRANQUILIDADE), por parte do requerido CLEISON THIAGO XAVIER DOS 

SANTOS LUZ, pleiteando as medidas protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido das 

ofendidas, determinando: AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM AS 

OFENDIDAS, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO 

DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DAS OFENDIDAS E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, 

da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida 

apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos 

deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a 

ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. 

INDEFIRO o pleito referente ao arbitramento de alimentos, em virtude da 

inexistência nos autos, de prova inequívoca da relação de parentesco. 

Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão de visitas ao 

dependente”, aguardo a realização do estudo psicossocial das partes 

para sua apreciação. Com relação as outras medidas de ordem 

acautelatória, INDEFIRO até que seja realizada a audiência de conciliação. 

No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao 

agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 

13, Lei nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela 

equipe multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, 

devendo trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 
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para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista que a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. DESIGNO para o dia 08.06.2018, às 14h30, audiência de 

conciliação, nos termos do art. 139, V, do NCPC. INTIMEM-SE as partes. 

Sirva a presente decisão como mandado, que deverá ser cumprido por 

Oficial de Justiça plantonista. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. Cuiabá, 19 de abril de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 12601-02.2018.811.0042 

(Cód.520525)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 14/15, nos termos do art. 361 do CPP e art. 

256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 30 de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 515312 Nr: 7753-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILVADO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

02713830460, Rg: 998407, Filiação: Ceclia Maria Ferreira da Silva e 

Herminio Rodrigues da Silva, data de nascimento: 04/05/1966, brasileiro(a), 

convivente. 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: VISTOS Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por SEBASTIANA ANDRADE DA SILVA, nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica no crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA E 

INJÚRIA), por parte do requerido MARIVALDO FERREIRA DA SILVA, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, 

determinando: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde 

já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Outrossim, determino, também, que o Senhor 

Gestor conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o 

objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial 

de Justiça. Sirva a presente decisão como mandado, que deverá ser 

cumprido por Oficial de Justiça plantonista. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de março de 2018. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Desta forma, quanto à suposta prática do crime previsto no art. 

139 do Código Penal, verifico que operou a decadência do direito de 

queixa da ofendida, vez que transcorreu “in albis” o tempo para tanto, 

desta forma ACOLHO o parecer Ministerial, eJULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do indiciado JOSE CARLOS DA SILVA, com relação ao 

delito de difamação, com fulcro no art. 103, c/c art. 107, Inc. IV, ambos do 

Código Penal Brasileiro, bem comoACOLHO o pedido Ministerial de fls. 

30/32, com relação aoameaça, por reconhecer a ausência de justa causa 

para a deflagração de uma ação penal em desfavor do indiciado, por 

consequência, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, 

ressaltado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.PROMOVAM-SE as anotações e comunicações 

constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas de estilo.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 31 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 522166 Nr: 14137-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO SERGIO DA SILVEIRA, Cpf: 

10291529852, Rg: 24843548, Filiação: Rita Aparecida Ataide da Silveira e 

Luiz da Silveira, data de nascimento: 19/02/1972, brasileiro(a), natural de 

Jose Bonifacio-SP, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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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: Decisão. Vistos etc. I. Trata-se de ação cautelar 

inominada de providências protetivas formulado por Rozinalva Barbosa 

Takagi encaminhado pela Autoridade Policial. II. A requerente tem por 

desiderato a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na 

Lei Maria da Penha. III. Os pedidos liminares em comento caracterizam 

tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento 

se faz necessário que a parte autora demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC , quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). IV. Estatui o art. 226 e seu § 8º da Magna 

Carta de 1.988 que a família tem especial proteção do Estado e que este 

assegurará assistência à família criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações. V. Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 

11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo 

dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º). VI. 

Compulsando os autos verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais 

depoimentos aportados aos autos que, a prima facie, nessa fase de 

exame não exauriente da quaestio, se trata, de fato, de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, tendo em linha de estima que o fato 

se amolda ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06 , havendo, portanto, 

indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, estando, 

portanto, presente o primeiro requisito legal, a saber: o fumus boni iuris. 

VII. Note-se que em sede de violência doméstica a palavra da vítima 

assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para 

justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, 

alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. VIII. Nesse sentido é a 

jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA – Violência Doméstica – 

Indeferimento da concessão de medidas protetivas de urgência, com base 

na Lei 11.340/06 – POSSIBILIDADE – Tratando-se de violência doméstica, 

as declarações da ofendida assumem especial relevância, a justificar a 

aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência previstas no 

artigo 22, incisos III, alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança 

conced ida .  (TJ -S P  -  M S :  2 2 0 5 4 5 6 8 8 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 

19/12/2015) Grifei. IX. Quanto ao risco de dano (periculum in mora), 

verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência 

demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o 

deferimento do pedido em comento com vistas a colocá-la a salvo de 

eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a 

urgência na concessão das medidas colimadas. X. Nesse sentido é a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI No 11.340/06 - MEDIDAS PROTETIVAS - 

MANUTENÇÃO. - Comprovada a situação de risco e ameaça contra a 

mulher, em ambiente doméstico, cabível é a concessão de medidas 

protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06. (TJ-MG - 

AI: 10024121162317001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 

12/02/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 24/02/2014) Grifei. XI. Com efeito, estando presentes os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço. XII. Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas: Medidas 

protetivas destinadas ao AGRESSOR Proíbo o agressor de se aproximar 

da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 

1.000 metros. Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o 

agressor de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, 

residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a 

preservar sua integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe 

de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente decisão. XIII. 

Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso de 

descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência. XIV. Indefiro o pedido de 

afastamento do agressor do lar, haja vista que a vítima reside em 

endereço distinto do agressor. XV. Intime-se o agressor para que: a) tome 

ciência desta decisão e a cumpra integralmente; b) tome ciência de que se 

trata de Ação Cautelar Satisfativa e que lhes serão asseguradas todas as 

garantias constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa. XVI. Proceda-se a devida inclusão de 

dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06. 

XVII. Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 

. XVIII. Considerando que a medida de proteção em apreço envolve 

questões de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 139, V, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 11/06/2018, às 13h00min. XIX. Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha. XX. Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação. XXI. Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 306, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar. Conste 

no mandado advertência de que o agressor deverá constituir advogado ou 

caso não possua condições financeiras, procurar a Defensoria Pública 

para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. XXII. Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 1º do art. 212 do CPC 

(art. 13 da Lei n. 11.340/06). XXIII. Tendo em vista a urgência da medida, 

determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de 

Justiça plantonista. XXIV. O Oficial de Justiça, no cumprimento desta 

medida, caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não 

apenas intimá-lo, mas também proceder à sua retirada do lar, com apenas 

seus pertences pessoais, até que eventual partilha de bens seja concluída 

judicialmente. XXV. Intimem-se. XXVI. Cumpra-se com urgência. XXVII. 

Cuiabá, 4 de maio de 2018. Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho: Medidas Protetivas n. 14137-48.2018.811.0042 

(Cód.522166)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

PAULO SERGIO DA SILVEIRA, acerca das medidas protetivas deferidas 

às fls. 18/21, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, 

do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 30 

de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 508533 Nr: 1350-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORZIMAR MIRANDA SOARES, Cpf: 

72503670130, Rg: 14643243, Filiação: Mario Soares Filho e Celia da Silva 

Milagrosa Miranda, data de nascimento: 16/09/1982, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 99696-1399. 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 
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as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Vistos etc,... Maria Sulaniuda da Silva formulou pedido 

de Medidas Protetivas, em desfavor de Jorzimar Miranda Soares, aduzindo 

estar configurada a urgência da medida. Assevera a requerente que ele 

sempre agrediu e humilhou a declarante; que usava os cartões dela; que 

ela decidiu se separar dele e foi quando as agressões maiores 

começaram; que ela tentou separar durante 05 meses; aduzindo também 

que saia escondida de casa com sua filha, e que ele a ameaçou de morte, 

afirmando que ele iria destruir ela e os seus filhos, e que iria dar um tiro no 

meio da cara da declarante; (....). RELATEI, DECIDO: Entendo que, 

obedecendo-se os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput), assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção, conforme disciplina o artigo 1º da Lei 11.340/2006, é 

cabível o pedido formulado. Posto isso, nos termos da fundamentação 

acima, defiro, o pedido, nos termos do artigo 18 da Lei nº 11.340/2006, 

proibindo o agressor da prática das seguintes condutas: ? Afastamento 

do lar, domicílio ou local de convivência; Aproximação da ofendida, de 

seus familiares e testemunhas, no limite máximo de 1000 metros; ? Contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; ? Frequentar a residência e o local de trabalho da vítima, a 

fim de preservar sua integridade física e psicológica; Comunique-se ao 

Ministério Público e encaminhe-se a vítima à atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública). Dê ciência a equipe multidisciplinar para os 

devidos atendimentos e acompanhamentos necessários, mediante 

relatórios mensais, conforme previsto no artigo 30 da Lei nº 11.340/2006. 

Proceda-se a inclusão de dados para fins de estatísticas, conforme 

disposto no artigo 38 da Lei nº 11.340/2006. Proceda-se a devida 

distribuição ao M.M Juiz(a) Competente. Notifiquem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2018. Suzana Guimarães Ribeiro Juíza de 

Direito de Plantão

Despacho: Cód. 508533VISTOS.Determino a citação/intimação por edital 

do requerido JORZIMAR MIRANDA SOARES, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 15/15v, nos termos do art. 361 do CPP e art. 

256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 de setembro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 501246 Nr: 40269-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANO OLIVEIRA GUIMARAES, Cpf: 

00991056167, Filiação: Eliza Santana de Oliveira e Silverio de Souza 

Guimaraes, data de nascimento: 01/07/1977, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Vistos em plantão. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas formulado pela ofendida Eliza Santana de Oliveira, qualificada 

nos autos em epígrafe, colimando a aplicação de medidas de proteção 

arroladas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em razão das 

ameaças e injúria sofridas no âmbito das relações domésticas e familiares. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Analisando os elementos de 

cognição existentes nos presentes autos constato a prática inaceitável de 

atos que importam em violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Diante do conjunto fático-probatório coligido aos autos e estando 

demonstrada a situação de urgência, torna-se impostergável a 

intercessão judicial mediante a aplicação de medidas protetivas destinadas 

a colocar a ofendida a salvo de qualquer forma de abuso e violência, 

como direito inerente à dignidade humana. Posto isso, com fulcro nos 

artigos 18, I, e 22, I, II e III, todos da Lei n. 11.340/06, defiro o pedido e 

aplico as seguintes medidas protetivas em favor da ofendida ELIZA 

SANTANA DE OLIVEIRA, determinando a intimação do agressor SILVANO 

OLIVEIRA GUIMARÃES para ciência e observância incondicional, sob pena 

de ser-lhes decretada a prisão preventiva, na forma do artigo 313, inciso III 

do Código de Processo Penal: a) fica o agressor PROIBIDO de 

aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, sob 

qualquer pretexto e por tempo indeterminado, estabelecendo o limite 

mínimo de distância em 1.000 (mil) metros; b) fica o agressor PROIBIDO de 

manter qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; e c) fica o agressor 

PROIBIDO de frequentar os lugares e ambientes que a ofendida 

costumeiramente frequenta, especialmente a casa onde a ofendida 

atualmente está residindo. Quanto aos demais pedidos formulados, não 

vejo necessidade de apreciação, nesta oportunidade, porque exauridos 

pelas acima aplicadas, devendo, pois, ser submetidos à análise do Juízo 

competente. Considerando as circunstâncias e para evitar retardamentos, 

sirva a cópia da presente decisão como mandado, instruída com os 

documentos pertinentes. Outrossim, fica, desde já, autorizado ao senhor 

Oficial de Justiça que as diligências para cumprimento desta decisão 

sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 

11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 172, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao Ministério 

Público. Vencidas as providências de plantão, encaminhe-se o feito, no dia 

útil imediatamente seguinte ao seu término, ao Cartório Distribuidor, para o 

regular procedimento da distribuição, nos termos das prescrições legais e 

instruções normativas. Cumpra-se, com urgência. Às providências.

Despacho: Medidas Protetivas n. 40269-79.2017.811.0042 

(Cód.501246)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

SILVANO OLIVEIRA GUIMARÃES, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 19/20, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 

2 7 5 ,  § 2 ° ,  d o  C P C . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 31 de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 499113 Nr: 38253-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECEDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO RAMOS DE MORAES, Cpf: 

87113945104, Rg: 3826089, Filiação: Maria de Lurdes Conçalves de 

Moraes e Sebastiao Ramos de Moraes, data de nascimento: 22/09/1979, 

brasileiro(a), casado(a), Telefone 6592261998. 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: VISTOS Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ELAINE CARDOSO EPIFANIO DE MORAES, nos termos do 

art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme 
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disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica no crime apenado pelo Código Penal 

(AMEAÇA), por parte do requerido LEANDRO RAMOS DE MORAES, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, 

determinando: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde 

já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 

c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma 

medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos 

decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação principal 

respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. INDEFIRO o pleito 

referente ao arbitramento de alimentos, em virtude da inexistência nos 

autos, de prova inequívoca da relação de parentesco. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. DESIGNO para o dia 04.12.2017, às 13h00, 

audiência de conciliação, nos termos do art. 139, IV, do NCPC. Sirva a 

presente decisão como mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de 

Justiça plantonista. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. CUMPRA-SE EM 

PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 20 de outubro de 2017. Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 38253-55.2017.811.0042 

(Cód.499113)VISTOS.Primeiramente indefiro o requerimento Ministerial de 

fls.22/23, e MANTENHO as medidas protetivas requeridas pela vítima, 

salvo se a requerente manifestar expressamente que não mais necessita 

das mesmas.Com efeito, conforme Enunciado 37: “A concessão da 

medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato 

que configure, em tese, ilícito penal. (Aprovado no VIII FONAVID-BH. 

Revogado o Enunciado 5 em razão da aprovação deste 

Enunciado).Determino a citação/intimação por edital do acusado LEANDRO 

RAMOS DE MORAES, acerca das medidas protetivas deferidas às fls. 

13/14, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 29 de 

agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1025177-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. M. (PARTE AUTORA)

P. J. C. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. R. (PARTE RÉ)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do processo: 

Processo:1025177-13.2018.8.11.0041 Tipo: Cível Valor da Causa:0,00 

Espécie: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) 

(1268) Vítima:LUCIANA CORREA DE MORAES e outros Agressor: 

RODRIGO DE SA RAMOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca das 

Medidas Protetivas deferidas a favor da VÍTIMA, a serem cumpridas pelo 

mesmo, conforme dados abaixo. Bem como proceder a sua CITAÇÃO, dos 

termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 5 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. 

Medidas Protetivas: "Posto isso, defiro as seguintes medidas protetivas em 

favor da vítima: i) o afastamento do representado do lar, domicílio ou local 

de convivência com a vítima; ii) proibição de aproximação do representado 

em relação a vítima, seus familiares e testemunhas, mantendo uma 

distância mínima de 500 metros; iii) o representado não deve entrar em 

contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de 

comunicação; iii) o representado não deve frequentar a residência e local 

de trabalho da vítima; iv) separação de corpos, assim entendida apenas 

como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres 

recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação 

principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. " RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de pedido de medida protetiva formulado por Luciana 

Correa de Moraes contra Rodrigo de Sa Ramos, qualificados nos autos, 

sustentando, em resumo, que foi vítima de violência física e psicológica 

praticado pelo representado. Despacho/Decisão: EM ANEXO/APARTADO 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caúcia Souza Antunes 

Fritz, digitei. CUIABÁ, 9 de agosto de 2018. -Assinado Digitalmente- 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 510015 Nr: 2737-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA 
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SILVA JUNIOR - OAB:19.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da requerente, por meio do seu 

patrono, via DJE, para manifestar-se quanto a certidão de fls. 33, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 501941 Nr: 40970-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IPDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da vítima, por meio do seu 

patrono, via DJE, acerca do inteiro teor da decisão de fls. 269/275 que 

indeferiu o pedido de prisão preventiva do requerido, especificadamente 

para que: a) compareça ao Setor de Monitoramento, no prazo de 48 horas, 

conforme determinado em decisão de fls. 217/219; b) que se manifeste 

quanto a petição de fls. 263/264, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 140068 Nr: 7390-97.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio do seu 

patrono, via DJE, para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 409499 Nr: 14177-35.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO FONSECA, MANANCIEL JOSE DA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, MANANCIEL 

JOSE DA FONSECA - OAB:4, MANANCIEL JOSÉ DA FONSECA 

(DEFENSOR) - OAB:2473

 Autos n. 14177-35.2015.811.0042.

I. Em decorrência da convocação para o TRE, redisigno o ato para o dia 

12.02.2019, primeira data livre na pauta, às 14 horas e 20 minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 443861 Nr: 20650-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR FRANÇA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 Autos n. 20650-3.2016.811.0042.

I. Em decorrência da convocação para o TRE, redisigno o ato para o dia 

23.04.2019, primeira data livre na pauta, às 13 horas e 00 minutos.

II. Efetive a condução coercitiva de Jaqueline Marcelina da Cruz, pois 

intimada não compareceu a audiência.

III. Dê-se vista a advogada da Defesa para manifestar acerca da certidão 

de fl. 96.

IV. Int.

V. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 409497 Nr: 14175-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVA FRIOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17686/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio do seu 

patrono, via DJE, acerca do inteiro teor da sentença de fls.154: "(...) Posto 

isso, julgo extinta a punibilidade de Cláudio Silva Friozzo, qualificado nos 

autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o 

que faço com fulcro assente no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal. Transitando em julgado a presente decisão, 

procedam-se ao arquivamento com as baixas e anotações de estilo, 

comunicando-se ao distribuidor desta comarca. II. P. R. I. Cuiabá/MT, 23 de 

julho 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.: 108634 Nr: 880-87.2018.811.0063

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPDF, ASDC, MVSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSDS, CDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Andretty - OAB:17.634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) Retifique-se a classificação da ação para Destituição c/c Adoção;

2) Após, intime-se os Requerentes para que se manifestem sobre a 

certidão negativa de folhas 136, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito;

3) Publique-se para ciência da advogada dos requerentes, Dra. Camila 

Andretty OAB/MT 17.634;

4) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109647 Nr: 1704-46.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MVCC, 

MEdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, Evandro C. Alexandre dos Santos - OAB:13.431-B MT

 URGENTE.

Vistos etc.

c) Não tendo sido interposta impugnação ou recurso, intime-se a empresa 

Energisa para que informe se houve ou não quitação do débito, juntando 

no prazo de 5(cinco) dias, segunda via das faturas de energia elétrica 

pendente de pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 239 de 430



 Cod. Proc.: 89747 Nr: 2215-83.2014.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINO 

MARTINS - OAB:10.177 OAB/MT

 Considerando o exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na 

inicial e Extingo o Processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 

487, I, do NCPC, para: 4.1 Decretar a Perda do Poder Familiar da genitora 

Cristiane Jovió, em relação à criança Pablo Jovió, e da adolescente Ana 

Beatriz Jovió, nos termos do art. 1.638, II do Código Civil, combinado com 

os artigos 24 e 129, X, ambos do ECA;4.2 Tendo em vista o disposto na 

Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 8.069/90 (art. 163, parágrafo 

único), após o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se mandado de 

averbação no registro de nascimento;4.3 Feito isento de custas 

processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;4.4 Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se;4.5 Após, traslade-se cópia desta sentença e da certidão de 

trânsito e julgado para os autos de Códigos 84186 e 82391;4.6 Em 

seguida, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo e as baixas 

necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 82391 Nr: 1923-69.2012.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINO 

MARTINS - OAB:10.177 OAB/MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:8.602 - OAB/MT

 Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos constantes na inicial e, Extingo 

o processo com Julgamento do Mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC.Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do 

ECA.Translade-se cópia desta sentença para os autos principal da Ação 

de Destituição do Poder Familiar n° ° 2215-83.2014.811.0063 (Código 

89747).Intime-se. Cumpra-se.Após, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas.

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 9527 Nr: 3334-07.2004.811.0071

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete Quintiliano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Augusto Fanaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CESAR DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA REALIZAR O 

PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS NO CARTÓRIO, CONFORME OFÍCIO 

JUNTADO NAS FLS.90/93

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

P.R.P BORGES COMERCIO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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: 

1002089-66.2018.8.11.0001 REQUERENTE: P.R.P BORGES COMERCIO 

EIRELI - EPP REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. 

Notifique-se o representante judicial da autarquia ré para que se 

manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Verifica-se, 

outrossim, que a parte autora incluiu no polo passivo a SEFAZ/MT. No 

entanto, as Secretarias não possuem personalidade jurídica para compor 

o polo passivo da ação, razão pela qual devem ser substituídos pelas 

respectivas pessoas jurídicas de direito público que integram, como órgão 

da administração. Assim, FACULTA-SE, desde logo, à parte autora que 

promova emenda da petição inicial com o escopo de adequar o polo 

passivo, com nome, CNPJ e demais dados do ESTADO DE MATO 

GROSSO, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505000-16.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

HILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505000-16.2015.8.11.0001. REQUERENTE: HILDA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Aguarde-se o 

impulsionamento do processo pela parte autora pelo prazo de 90 dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002016-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

DAVID CLEMENTE RUDY (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: 

1002016-94.2018.8.11.0001 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-98.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN HENRIQUE COELHO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000617-98.2016.8.11.0001. REQUERENTE: ALLAN HENRIQUE COELHO 
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MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Aguarde-se o impulsionamento do processo pela parte autora pelo prazo 

de 90 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503871-10.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELVENI MARIA LUNKES SLOVINSKI (REQUERENTE)

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0503871-10.2014.8.11.0001. REQUERENTE: ELVENI MARIA LUNKES 

SLOVINSKI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O processo encontra-se com 

sentença transitada em julgado e inexiste requerimento pendente de 

apreciação. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000350-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA 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: 

1000350-58.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se, pessoalmente, a parte autora para cumprir 

o despacho de ID 11858551, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000585-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS CINTRA FIGUEIREDO (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: 

1000585-59.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE CARLOS CINTRA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consu l t a  púb l i ca  rea l i zada  no  po r ta l  da  Seges -MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002447-02.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS (ADVOGADO(A))

GILMAR FERREIRA ALVES (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: 

1002447-02.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: GILMAR FERREIRA ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando os 

documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso, determina-se a 

intimação da parte autora para se manifestar quanto ao cumprimento da 

sentença, no prazo de 10 (dez) dias. Após, renove-se a conclusão para 

extinção pelo cumprimento da sentença. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-62.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO GUBERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001376-62.2016.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE ANTONIO GUBERT 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027686-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARO NIXON RIBEIRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES (ADVOGADO(A))

JOSUEL ALVES 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1027686-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NAZARO NIXON RIBEIRO 

OLIVEIRA, JOSUEL ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE 

INFRAÇÃO/ AUTUAÇÃO FISCAL C/C INEXIGIBILIDADE DO VALOR 

APURADO DO TRIBUTO, na qual os autores requerem “SEJA, 

LIMINARMENTE, FORMALMENTE, DEVOLVIDA A MERCADORIA, para fins 

de entrega no estabelecimento constante na NOTA CORRETAMENTE 

EMITIDA E PAGA, já que notoriamente não persistem os motivos da 

AUTUAÇÃO / INFRAÇÕES IMPUTADAS” e “(...) SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO VALOR ARBITRADO PELA AUTORIDADE 

ADMINISTRATIVA FISCAL, até final discussão da demanda.” O autor 

destaca a urgência da medida porque a mercadoria é de origem vegetal e 

corre o risco de perecer ou apodrecer no caso de manutenção da 

apreensão, notadamente diante da ausência de base legal para a 

autuação do Termo de Apreensão e Depósito nº 1136511-6, cujo termo 

imputa como temerário, desproporcional e desarrazoado. Nazaro Nixon 

Ribeiro Oliveira, vendedor da mercadoria apreendida, e Josuel Alves dos 

Santos, motorista que transportava a carga contam que Josuel foi 

abordado pela PRF com “sucata de dormente” em quantidade de 352 

avaliada em R$ 1.760,00. No entanto, apesar de o motorista portar a nota 

correta, apresentou, equivocadamente, outra nota que gerou divergência 

entre o descrito no documento fiscal e o produto transportado, razão pela 

qual a autoridade fiscal considerou a mercadoria “acompanhada de 

documento inidôneo para operação”. Argumentam que a ação fiscal é 
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ilegal. É o breve relato. O art. 3º da Lei 12.153/2009 determina que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, não se 

apresentam os requisitos próprios ao deferimento de tutela provisória, 

especialmente porque se extrai do termo de apreensão e depósito que a 

autuação ocorreu face à apresentação de documentos fiscais inidôneos, 

haja vista que, em tese, “a DANFE configura-se como montagem, com 

aparentes informações de uma legitima nota fiscal eletrônica.”. O agente 

fiscal consignou, ainda, que a conduta configura, em tese, crime tributário. 

Sabe-se que é possível a suspensão liminar da exigibilidade do crédito 

tributário quando houver forte presunção de razão ao contribuinte, pois o 

ato administrativo fiscal goza, a princípio, da presunção de legitimidade e 

legalidade, a qual, embora relativa, reclama prova robusta para o 

afastamento das naturais consequências do lançamento fiscal. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela, mormente sem a oitiva da 

parte contrária diante dos próprios fatos narrados no TAD. Vê-se que é 

incontroverso que houve a apresentação de documento divergente à 

autoridade fiscal de modo que não se identifica, de plano, o alegado erro, 

restando tão somente avaliar se tal fato basta à tributação ou se se 

configuraria como conduta irrazoável e desproporcional, como apregoam 

os autores. No entanto, tal matéria versa sobre o mérito da ação. Além 

disso, está consignado no TAD a suposta ocorrência de crime tributário, o 

que demanda analisar, após a resposta do réu, a própria viabilidade do 

pedido de liberação da carga por este juízo, que é diverso daquele com 

competência criminal, haja vista que não se pode descartar que a 

devolução pretendida só possa se operar por meio de incidente de 

restituição de coisa apreendida, pois não há informações acerca de 

instauração de inquérito/ação penal. Dispensa-se audiência de conciliação 

haja vista que a matéria posta não a admite. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, para querendo, contestar, no prazo de 30 dias e 

apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Na sequencia os autores para 

impugnar no prazo de 15 dias. Intime-se a parte autora Josuel para que 

promova a regularização da representação processual e junte 

comprovante de endereço, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 882850 Nr: 11226-20.2017.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: KAREN REGINA OKUBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO 

DE IMOVEIS DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 DECISÃO/DESPACHO: ...Assim, defiro o pedido e redesigno a audiência 

para o dia 31/10/2018, às 14 horas, devendo o advogado da parte 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. 

Cumpra-se.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709751 Nr: 4689-81.2012.811.0003

 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: ODONI FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO ZERBINI, ERNEY FELICIO 

PLESSMANN DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FERREIRA FRANÇA - 

OAB:240.016 SP, ESDRAS GOMES AGUIAR - OAB:234639/SP, Luiz 

Nakaharada Junior - OAB:163.284/SP

 nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para Intimação do advogado do requerido para 

assinar a petição de fls. 288/289, eis que apócrifa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 898712 Nr: 4933-97.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAINÁ BORGES DE OLIVEIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FURIAN SESSEGOLO - 

OAB:OAB/RS19.160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro RESIDENCIAL MARIELA na Central de Pagamento de Diligências – 

CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia 

e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715691 Nr: 10996-51.2012.811.0003

 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): SAMUEL SOUZA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE REZENDE 

- OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Bairro Jardim Belo Horizonte na Central de Pagamento de Diligências – 

CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia 

e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744536 Nr: 4677-96.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADOLFO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente "Ação Sumária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por JOSÉ ADOLFO DA SILVA, com qualificação nos 

autos, em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, com 

qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em (10%) dez por 

cento sobre o valor dado à causa, observando-se o disposto no 

parágrafo 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário.Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser cert i f icado, arquive-se.Publ ique-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 24/abril/2.018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 348569 Nr: 3890-82.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 242 de 430



CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROER DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOAO ZANCANARO, LAURI JOSE 

ZANCANARO, MARILENE APARECIDA DE FREITAS ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, entrei em contato com o Cartório 

Distribuidor da Comarca de Poxoréu/MT, quando fui informada pela 

Servidora Odete Xavier (matrícula 6164), que a mesma não localizou no 

Sistema Apolo a distribuição da Carta Precatória em questão (expedida em 

02/06/2009 e retirada pelo advogado para distribuição em 06/08/2009). 

Destarte, intima-se o advogado da parte autora a comprovar a distribuição 

da Carta Precatória ou manifestar-se nos autos, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 27437 Nr: 5012-82.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE VALTER KONRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM MARTINS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MALHEIROS DE MOURA 

- OAB:11624-A/MT, SERGIO HEMING - OAB:, SERGIO HEMING JÚNIOR - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para no prazo legal manifestar-se nos 

autos quanto a devolução das Cartas Precatórias de fls. 224/242 e 

243/261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807925 Nr: 17324-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASINATO E SANTOS LTDA-ME, LISSANDRA MARIA 

PASINATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LEAL DE MORAES - 

OAB:56486

 Intimação da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

informe se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718770 Nr: 14241-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN KARLA VIANA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILFRIDO FIGUEIREDO MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICIS ANDRE BIAZUSSI - 

OAB:OAB/RO 1542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR VOLPI - OAB:533 RO

 Do advogado da exequente, para no prazo legal manifestar-se quanto a 

devolução da Carta Precatória de fls. 140/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 378218 Nr: 6554-52.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAJUL - COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 

JUSCIMEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA EPP, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, ROSANE APARECIDA KULEVICZ - OAB:MT 20.576-0

 Intimação do advagado do exequente para no prazo legal requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 767375 Nr: 1037-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387, 

MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP, PRISCILA IKEDA CAETANO - 

OAB:MT0018596/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o Advogado(a) da parte autora a manifestar-se nos autos 

acerca da Carta Precatória juntada às fls. 63/66, ficando ciente de que a 

Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça poderá ser acessada no site do 

TJSP, endereço constante à fl. 63 dos autos, uma vez que a mesma não 

fora devolvida à Este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 903551 Nr: 6427-94.2018.811.0003

 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: DOUGLAS LUIZ COCCO, STELLA REGINA COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da advogada do embargante, para no prazo de (5)cinco dias, 

manifestar-se sobre a devolução da carta de citação e intimação, por 

motivo de mudança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429388 Nr: 11441-74.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE LIMA, VANDIR APOLINARIO 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NATALINO DE SOUZA OLIVEIRA, 

JOSELHA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para o Advogado(a) da parte 

autora comprovar o preparo e distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos à fl. 245. Destarte, intima-se o advogado da parte autora a 

manifestar-se comprovando a distribuição da Carta Precatória ou 

requerendo o que de direito nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774414 Nr: 4072-19.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:MT/7.659

 Intimação do advogado do requerente para manifestar-se quanto a 

certidão negativa do oficial de justiça de 24/08/2018, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 707278 Nr: 2044-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SOBRE RODAS LTDA, 

VALDEMIR MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDERIO - 

OAB:PR/40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 Intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos acerca da Carta 

Precatória juntada às fls. 253/288, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 388232 Nr: 1916-39.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO ALFREDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/9106, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Intimação dos advogados das partes para no prazo legal manifestarem-se 

nos autos quanto à informação da contadora de fls. 535.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 767369 Nr: 1034-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDM TRANSPORTES LTDA - ME, SIDNEI GASPAR DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SCHWERZ LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODIRLEI JOÃO BERNARDI - 

OAB:71093, RUDI BEWANGER - OAB:10078

 Do advogado da parte autora, para no prazo de (5) cinco dias, manifeste 

sobre os termos da certidão de fls. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434845 Nr: 3511-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBERTI JOAO CERVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMÓCRITO MARINHO FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para que 

no prazo legal requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824415 Nr: 4384-58.2016.811.0003

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SOUSA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Bairro Jardim Pindorama II na Central de Pagamento de Diligências – CPD, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 17230 Nr: 1777-54.1988.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NEWTON VIEIRA BARBOSA, VERA LUCIA 

LEITIS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS TINOCO FILHO, CECILIA CARVALHO 

TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para que 

no prazo legal requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446071 Nr: 1253-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO DA SILVA E SANTIN LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Bairro Jardim Ipanema na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710420 Nr: 5385-20.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR FAVRETTO, ITELVINO GENTIL 

STEFANELLO, IVONE BREDA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a devolução de Carta Precatória de fls. 98/102, sem 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421648 Nr: 3826-33.2009.811.0003

 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: MARCO ANTONIO ALGODOAL DE ALMEIDA, CELITA 

ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694/PR, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/6005 - A, ROGERIO BLANK PEREIRA - OAB:46395/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 Considerando o lapso temporal da petição de fls. 1068/1069, o qual 

requereu a dilação de prazo de 15 (quinze) dias, procedo com a intimação 

do advogado do requerente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se nos autos, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 281898 Nr: 5301-05.2001.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSOY LTDA, MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B & S GENETICA E MELHORAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL VIEIRA DA 

CUNHA - OAB:OAB/SP 246.397, EDUARDO ONO TERASHIMA - 

OAB:OAB/SP 257.225, LEONARDO SUZLER PARADA - OAB:11846-B, 

TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:OAB/SP 196.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT/2615

 Do advogado da exequente para que, no prazo de 5 (cinco)dias, 

manifeste sobre a certidão de fl. 1573.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001558-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001558-42.2016.8.11.0003. 

AUTOR: EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para que atenda a determinação contida na certidão de 

impulsionamento de ID 13651797, no prazo de 05 (cinco) dias, vez que 

incumbe ao demandante diligenciar no sentido de obter o CNPJ da 

requerida, de modo a possibilitar a inclusão da aludida parte no polo 

passivo da lide, a fim de que se proceda a citação. Considerando que até 

o presente momento não houve a citação da parte requerida, CANCELO a 

audiência do dia 12.07.2018, REDESIGNANDO o ato para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 09h. Às providências. RONDONÓPOLIS, 10 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002221-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO MORAES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE OLIVEIRA (RÉU)

ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES (RÉU)

FRANQUI NATAL DE SOUZA (RÉU)

JACKELINE LEMOS DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002221-20.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LEANDRO MORAES FERREIRA RÉU: EDSON DE OLIVEIRA, 

FRANQUI NATAL DE SOUZA, JACKELINE LEMOS DA SILVA, ROSANGELA 

AUXILIADORA GARCIA PERES Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por LEANDRO MORAES 

FERREIRA em desfavor de EDSON DE OLIVERA, FRANQUI NATAL DE 

SOUZA, JACKELINE LEMOS DA SILVA e ROSANGÊLA AUXILIADORA 

GARCIA PERES, devidamente qualificados nos autos. O autor alega, em 

síntese, que, adquiriu o imóvel objeto da matrícula 75462, descrito como 

um lote de terreno para construção sob nº 29, da quadra 18, situado no 

loteamento “Parque Residencial Nova Era”, zona urbana desta cidade, do 

requerido Franqui Natal de Souza, através de escritura, pública pelo valor 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Aduz que o imóvel objeto da lide 

foi adquirido pelo requerido Edson de Oliveira, na data de 22.01.2015, e 

que este, em 03.06.2015, vendeu para a requerida Jackeline, tendo dado 

entrada ao processo de registro junto ao C.R.I na data de 08.06.2015. 

Sustenta que antes de o requerido Edson efetivar a venda com a 

requerida Jackeline, outorgou ao requerido Franqui uma procuração com 

amplos poderes para vender o imóvel objeto da lide, tendo Franqui vendido 

o imóvel ao autor no dia 10.06.2015. Assevera que o imóvel objeto da lide 

foi vendido em duplicidade para pessoas distintas, não tendo o C.R.I, ora 

requerido se atentado quando confeccionou de duas escrituras públicas 

de compra e venda. Por conta de tais fatos, pleiteia a concessão da tutela 

de urgência, a fim de que seja determinada a expedição de ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis local, para que proceda à averbação da 

presente demanda às margens da matrícula de n. 75462, evitando 

prejuízos aos litigantes e a terceiros de boa-fé. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Por meio da decisão de ID 12527072, 

foi determinado que a parte autora emendasse a exordial, no sentido de 

comprovar a alegada insuficiência de recursos para pagamento das 

custas e despesas processuais. Por meio da petição de ID 13096780, a 

parte autora comprovou o recolhimento das custas processuais. Era o que 

cabia relatar. Fundamento. Decido. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o imóvel sub 

judice pode ter sido vendido em duplicidade para pessoas distintas. O 

perigo de dano é evidente, diante da possibilidade de eventual alienação 

ensejar prejuízos a terceiros de boa-fé e aos litigantes, vez que a 

propriedade do imóvel está sendo discutida nestes autos. Nesse sentido, 

colham-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE REVOGOU A ANOTAÇÃO 

RELATIVA À CONTROVÉRSIA PENDENTE SOBRE O IMÓVEL. PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 

AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL SOBRE A EXISTÊNCIA DA 

DEMANDA JUDICIAL. I- Em se tratando de demanda em que se almeja a 

nulidade de um ato jurídico, envolvendo o imóvel objeto da lide, é de bom 

alvitre constar em sua matrícula a existência da ação judicial que tramita 

perante o juízo de origem, a fim de evitar prejuízos a terceiros de boa-fé, 

até que a causa seja solucionada. II- Impõe-se o deferimento da medida de 

urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quando 

evidenciada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do 

processo caso a medida não seja deferida, realçado ser plenamente 

reversível a ordem de indisponibilidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

EM PARTE.” (TJ-GO, AI 01903523020168090000, 6A CAMARA CIVEL, 

Publicação DJ 2200 de 31/01/2017, Julgamento 24 de Janeiro de 2017, 

Relator DES. FAUSTO MOREIRA DINIZ). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE 

NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. VIABILIDADE. MEDIDA ASSECURATÓRIA. 

CIÊNCIA A TERCEIROS ACERCA DO LITÍGIO. PROVIDÊNCIA QUE NÃO 

RESTRINGE O DIREITO DE PROPRIEDADE, TAMPOUCO INVIABILIZA 

OUTRAS AVERBAÇÕES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 297 DO NCPC. PODER 

GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70069579381, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/08/2016). 

Ressalte-se que, conforme disposição do artigo 297 do Código de 

Processo Civil de 2015, o juiz poderá determinar as medidas que 

considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos dos artigos 297 e 300 do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a 

expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, a 

fim de que seja averbada a existência desta demanda às margens da 

matrícula de n. 75462, para conhecimento de terceiros, no prazo de 05 

(cinco) dias. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o 

dia 27 de setembro de 2018, às 10h, para audiência de conciliação, que 

será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. 

Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à 

audiência de conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da 

prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da 
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causa, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos 

termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 23 de julho de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005456-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DA CRUZ SANTOS (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005456-92.2018.8.11.0003. 

AUTOR: KAMILA DA CRUZ SANTOS RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

KAMILA DA CRUZ SANTOS em desfavor de OMNI FINANCEIRA S/A, 

ambos devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, 

que, no mês de agosto de 2017, realizou uma pequena compra de 

materiais para construção junto à loja Vera Materiais para Construção, 

nesta cidade, totalizando o valor de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e 

oitenta reais), parcelado em 12 (doze) vezes. Aduz que, após ter 

adimplido as quatro primeiras parcelas e a sexta de forma adiantada, 

procurou a referida loja para promover a quitação total do débito, depois 

de ter recebido um dinheiro extra no mês. Sustenta que, ao se dirigir à 

atendente daquela loja, a autora obteve a informação de que deveria ligar 

diretamente na financeira, ora requerida, e solicitar que fosse feita a 

antecipação das demais parcelas, para que pagasse o valor 

remanescente em única parcela, a fim de dar quitação total aos valores 

devidos. Alega que, na oportunidade, teria sido informada que, com o 

pagamento antecipado, teria desconto. Relata que ligou na financeira 

requerida e, confirmando os valores ainda devidos, solicitou a antecipação 

de todas as parcelas em fatura única para liquidação da dívida, 

oportunidade em que a ré teria informado que, com o respectivo desconto 

de juros, o valor residual do débito perfazia ainda o valor de R$ 549,81 

(quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos). Assevera 

que funcionários da requerida teriam afirmado que a quinta parcela não 

precisava ser paga, tendo em vista que a autora possuía um crédito entre 

faturas. Alega que se dirigiu até a loja de materiais para construção e 

efetuou o pagamento da fatura com o valor total para quitação, no importe 

de R$ 565,72 (quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois 

centavos), com acréscimo de valor em virtude da cobrança de anuidade 

do cartão, havendo sido quitada no dia 01/02/2018. Contudo, afirma que, 

aproximadamente um mês depois de ter promovido a quitação total de seu 

débito junto à requerida, seu nome foi incluído nos cadastros de 

inadimplentes, em razão de suposto débito no valor de R$ 174,60 (cento e 

setenta e quatro reais e sessenta centavos). Relata que a requerida teria 

informado a existência de valor remanescente, pois a sétima parcela do 

débito não teria sido quitada. Por conta de tais fatos, pleiteia a requerente 

o deferimento da tutela de urgência para exclusão de seu nome dos 

órgãos de restrição ao crédito. Apresenta pedidos de natureza final e 

junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o nome da 

autora pode estar inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por um débito que, ao que parece, pode constituir cobrança 

indevida, em razão da alegação de que houve o adimplemento da dívida 

por meio de quitação antecipada dos débitos em parcela única. O perigo 

de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos quando se tem o nome 

inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, gerando restrições à 

sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, consigna-se que a 

tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de 

Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual 

alteração da situação do quadro probatório. Com essas considerações, 

preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 

05 (cinco) dias, exclua o nome da parte autora do banco de dados do 

Serviço de Proteção ao Crédito - SCPC/SERASA, em relação ao 

apontamento sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte 

requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, 

§4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 04 de outubro de 2018, às 08h30min, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências 

desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do 

novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005074-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005074-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JOANA PEREIRA CAMPOS RÉU: RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & 

CIA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS, DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ajuizada por JOANA PEREIRA 

CAMPOS em desfavor de ORAL SIN IMPLANTES E ORTODONTIA (RIBEIRO, 

VILARINHO DA SILVA & SILVA LTDA-ME), ambos devidamente 

qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 04 de outubro de 

2018, às 09h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na 

sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no 

art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes 

de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002261-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A G SILVA DE JESUS - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1005192-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARIA GOUVEIA (AUTOR(A))

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005192-12.2017.8.11.0003; Valor causa: $20,374.38; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR(A): ELIANA MARIA GOUVEIA Parte Ré: 

RÉU: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

patrono da parte requerida acerca da r. Decisão (ID 14070013) BEM 

COMO para que, no prazo legal, apresente contrarrazões aos Embargos 

de Declaração (ID 14346873). Processo: 1005192-12.2017.8.11.0003; 

Valor causa: $20,374.38; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) RONDONÓPOLIS - MT, 20 de setembro de 2018 Atenciosamente. 

SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812610 Nr: 363-39.2016.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR DIVINO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 acerca da r. 

Sentença de folhas retro, uma vez que não houve publicação via DJE da 

mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721659 Nr: 2679-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO VICENTINI MANCHINI, FRANCISCO 

CLAUDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-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 que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721214 Nr: 2234-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA, CHRYSTIAN LUIZ 

OLIVEIRA, RODOPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 (dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417855 Nr: 314-42.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A GONCALVES JOVINO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA COSTELAO GAUCHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 7.206 - B

 INTIMAÇÃO da parte exequente para que indique bens penhoráveis da 

devedora, no prazo de 05 dias, nos termos da decisão de fls. 151, 

conforme a seguir transcrita: "Vistos etc. O pedido de fls. 137 já foi 

apreciado. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 149. Sem prejuízo 

dessa providência, intime-se o exequente a fim de que indique bens 

penhoráveis da devedora, em 05 (cinco) dias. Caso não o faça, determino 

a suspensão dos autos, nos moldes do art. 921, III, § 2°, do CPC/15, pelo 

prazo de 01 (um) ano. Consigno que, decorrido o prazo em referência, o 

prazo prescricional voltará a correr, conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, 

em interpretação contrario sensu."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 347986 Nr: 3370-25.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARDEM RUIZ MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438584 Nr: 7251-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO MANOEL FIGUEIREDO SANTANA, 

MARIA LUCIA NOGUEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256, VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/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 - 

CIDADE ALTA). 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.: 433772 Nr: 2438-61.2010.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:21022/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca do petitório de fls. 295/302, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 424288 Nr: 6430-64.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO HENRIQUE BOTTERI NEGRÃO, 

HENRIQUE AUGUSTO BOTTERI NEGRAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:MT/7.838-A, RENATO GONCALVES RAPOSO - 

OAB:9892 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca do petitório de fls. 168/169, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 382812 Nr: 10980-10.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGENERA FLEX LTDA EPP, REDFACTOR 

FACTORING E FOMENTO COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR MENDES BEZERRA 

JUNIOR - OAB:CE/15.786, ANYA LIMA PENHA DE BRITO - 

OAB:19162/CE, DIANA BASTOS VASCONCELOS BOMFIM - 

OAB:18384/CE, RAFAEL SALDANHA PESSOA - OAB:23951/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO TELENT - OAB:OAB/SP 

115.577, LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - OAB:18820, SILVIO HENRIQUE 

CORREA - OAB:9979-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, acerca do retorno da Carta Precatória de fls. 

258/266, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713423 Nr: 8541-16.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da certidão de fls. 136, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713440 Nr: 8560-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO ANTONIO DA CRUZ, JOSE ALDO DA 

SILVA, HELENA BRANDAO DA CRUZ, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL 

S/A, VALTER BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:OAB/ MT 6.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 Intimação dos procuradores das parte da certidã de fls 386 a seguir 

descrita:Certifico que, nesta data compareceu a parte autora Sra MIRIAN 

LUCIA SCHULTS FELTRIN, Cpf: 30403790115, Rg: 04097360, e informou 

que não tem mais interesse no prosseguimento do feito, requerendo assim 

a extinção do mesmo, conforme assinatura abaixo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738278 Nr: 879-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISA BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 INTIMAÇÃO da parte autora para depositar as diligências do Oficial de 

Justiça para fins de intimação da parte requerida, conforme requerido às 

fls. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811244 Nr: 18328-64.2015.811.0003

 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: DERIVALDO CAETANO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora da r. Sentença 

de folhas retro, uma vez que a publicação anterior não saiu em nome do 

mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 348866 Nr: 4198-21.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUESSI DE FATIMA CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FERREIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 (dias).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 760493 Nr: 13613-13.2014.811.0003

 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: MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO APARECIDO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:OAB/ MT 6.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 Intimação dos procuradores das parte da certidã de fls 119 a seguir 

descrita:Certifico que, nesta data compareceu a parte autora Sra MIRIAN 

LUCIA SCHULTS FELTRIN, Cpf: 30403790115, Rg: 04097360, e informou 

que não tem mais interesse no prosseguimento do feito, requerendo assim 

a extinção do mesmo, conforme assinatura abaixo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701754 Nr: 9732-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GARCIA, ESPÓLIO DE EUCLIDES 

MOSSELIN GARCIA, DULCE AUGUSTIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784103 Nr: 7790-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PECAS LTDA-ME, SONIA 

ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 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 folha 77, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754466 Nr: 10016-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIJANE BARROS MARTINS -ME, ILDEFONSO 

GONÇALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 146/161.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791573 Nr: 10912-45.2015.811.0003

 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: SILENI OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Gomes Coelho 

- OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca do petitório de fls. 145/147, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746071 Nr: 5615-91.2014.811.0003

 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: SANDRO JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389/PR, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390 

OAB/PR

 INTIMAÇÃO da parte autora a fim de cumprir a determinação contida na 

decisão de fls. 193, conforme a seguir descrita: "Vistos etc. Intime-se o 

exequente a fim de que indique o valor atualizado do débito em 05 (cinco) 

dias, incluindo a multa e honorários aludidos no pedido retro. A seguir, 

conclusos para apreciação do pleito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446773 Nr: 1955-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT3150A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 (dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812879 Nr: 469-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTISPRAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MARCOS ANTONIO DA COSTA, 

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora acerca da r. 

Sentença de folhas retro, uma vez que não houve publicação via DJE da 

mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 103015 Nr: 1222-17.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 
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- OAB:OAB/MT/3504-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 1012/1012, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795884 Nr: 12748-53.2015.811.0003

 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: ROGERIO GASPARIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA VIA EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLSON DOS SANTOS TORRES 

- OAB:15706/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

Processo nº 12748-53.2015

Ação: Indenização por Danos Morais

 Autor: Rogério Gasparin da Silva

Ré: Embratel – TVSAT Telecomunicações Ltda

 Vistos, etc...

 ROGÉRIO GASPARIN DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Morais' em desfavor de EMBRATEL – TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, aduzindo:

 “Que, em data de 19 de dezembro de 2014, teve o serviço de TV por 

assinatura bloqueado pela empresa ré, sob a alegação de não pagamento 

da fatura do mês de referência 11/2014, com vencimento para o dia 15 de 

dezembro de 2014; que, realizou o pagamento no dia 02 de dezembro de 

2014, referente ao mês de novembro/2014, no valor de R$ 237,92 

(duzentos e trinta e sete reais, noventa e dois centavos); que, a ré não 

constatou o pagamento da referida fatura e, arbitrariamente, interrompeu o 

sinal de Tv do autor; que, buscou auxílio junto ao PROCON, mas não 

obteve êxito; que, em face da prática do ato ilícito praticada pela empresa 

ré, requer a condenação da mesma em danos morais, bem como nos 

demais encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor 

de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”.

 Devidamente citado, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo:

 “Que, a pretensão levada a efeito pelo autor não é verídica, uma vez que 

a suspensão foi correta, pois conforme se comprova com a tela de 

pagamento, a fatura referente com o vencimento em 15 de novembro de 

2014, fora adimplida somente na data de 20 de janeiro de 2015, assim, não 

houve nenhuma irregularidade na suspensão; que, caso se entenda como 

indevido o bloqueio do sinal, a mera falha no serviço de TV, não é capaz 

de gerar o dano moral pleiteado, sobretudo pelo fato de que o autor não 

comprovou ter sofrido qualquer prejuízo moral resultante de tal fato, não 

passando de mero aborrecimento, assim, requer a improcedência da ação, 

com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”.

 Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi determinada a 

especificação das provas (fl.63/63v), tendo a parte autora requerido o 

julgamento antecipado da lide (fl.64); e, o réu, nada requereu, conforme se 

pode constatar pela certidão de (fl.66). Em data de 18 de setembro de 

2017 (fl.67v), a então magistrada que norteava o feito designou audiência 

de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito (fl.68), fato 

ocorrido em 29 de novembro de 2017, 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 tela, uma vez que 

a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar 

suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a reparação por 

danos morais, pois, segundo a inicial, teve o serviço de TV por assinatura 

bloqueado pela empresa ré no dia 19 de dezembro de 2014, sob a 

alegação de não pagamento da fatura do mês de novembro de 2014, com, 

vencimento para o dia 15 de dezembro de 2014, quando a mesma havia 

sido quitada no dia 02 de dezembro de 2014, no importe de R$ 237,92 

(duzentos e trinta e sete reais, noventa e dois centavos), experimentando, 

com tal fato, contratempos e dissabores de toda ordem.

 Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento, em parte, pois, em que pese a versão trazida na 

peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à 

empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, 

naquele momento exigia.

 No caso em tela, em tese, provado restou que havia relação negocial 

entre autor e ré; e demonstrado restou, de forma inequívoca que a 

suspensão do serviço de TV levado a efeito ocorreu por ordem da 

empresa ré, conforme se pode constatar pelos documentos encartados 

no processo.

 Há, outrossim, que se consignar que o débito que deu origem à 

suspensão do serviço de TV por assinatura, estava devidamente quitado, 

consoante se pode constatar pelo documento centrado aos autos.

 O argumento levado a efeito da empresa ré de que o valor do débito não 

foi repassado pela instituição financeira, não se presta ao fim colimado.

 No caso, indevida e descuidada foi a suspensão do serviço de TV por 

assinatura. Cabia à empresa ré, ao contrário do que entende, antes de 

proceder a tal suspensão, verificar se a dívida resultante do contrato 

firmado entre as partes não tinha sido mesmo quitada, entrando em 

contato com a empresa terceirizada.

 Ora, o autor cumpriu devidamente com sua obrigação, quitando a parcela 

devida. Não cabe a ele, após isso, ter, ainda, que informar e provar à 

credora o pagamento da parcela diante da quitação no seu 'boleto' 

bancário, aliás, referido boleto traz o nome da empresa ré.

 “EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ANOTAÇÃO 

INDEVIDA - DÍVIDA PAGA - CONFERÊNCIA DO PAGAMENTO - BOLETO 

BANCÁRIO - INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO REPAS-SADA PELO 

BANCO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR - OMISSÃO DO DEVEDOR - 

INOCORRÊNCIA. - VALOR DA INDENIZAÇÃO.

 Mostra-se ilícita a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos 

de crédito na hipótese em que a dívida já tenha sido integralmente quitada, 

não valendo como excludente da responsabilidade do credor o suposto 

fato de ausência de repasse pela instituição financeira da informação de 

pagamento do 'boleto' bancário.

 Para a fixação do quantum indenizatório, o Juiz deve pautar-se pelo 

bom-senso, moderação e prudência, observando, sempre, o critério de 

razoabilidade e proporcionalidade.

 Preliminar rejeitada e ambas as apelações não providas. (TJMG – Rel. Juiz 

Pereira da Silva, apelação n° 447600-0/000-1, julgado em 09.03.2005).

 “RESPONSABILIDADE CIVIL - BANCO CREDOR - NEGATIVAÇÃO EM 

BANCOS DE DADOS - INSTITUIÇÃO COBRADORA - FALHA DE SERVIÇO - 

PAGAMENTO NÃO REGISTRADO RESPONSABILIDADE DE AMBOS.

 A legitimidade passiva ad causam se afere em face dos atos imputados a 

cada um dos réus, configurando-se a mesma independentemente da 

apreciação do mérito.

 O mandante que confia títulos para cobrança responde civilmente pelos 

danos causados se enviar o nome de seu cliente (devedor) ao órgão de 

proteção ao crédito sem antes tentar averiguar porque não lhe foi 

devolvido o título em cobrança se o pagamento não foi registrado, se tal é 

o procedimento usual, dando causa a uma indevida negativação.

 O prestador de serviços responde pelo risco de sua profissão e pela 

falha de seu sistema de cobrança que deixa de acusar um pagamento 

feito, vindo por isto a causar um dano moral ao devedor. (TJMG Apelação 

Cível nº 329.932-5, Presidiu o julgamento o Juiz Avim Soares (Revisor) e 

dele participaram os Juízes Vanesa Verdolin Aandrade (Relatora) e 

Moreira Diniz, em 08 de maio de 2001).

 De forma que o banco ou financeira que entrega a cobrança de sua 

carteira a outro órgão responde pelos danos causados por culpa daquele 

órgão em virtude da culpa in eligendo.

 É bom frisar que às empresas comerciais, como prestadoras de serviços, 
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cabe a responsabilidade de se organizarem de maneira tal a atenderem 

eficientemente sua clientela, respondendo pelos danos que lhe causarem.

 Na ótica de Arnold Wold ("in" Estudos e Pareceres de Direito Comercial, 

vol. ll, p. 9): "O mau funcionamento dos serviços bancários obriga a 

instituição financeira a ressarcir os prejuízos causados a seus clientes" e 

"o banqueiro responde por dolo e culpa, inclusive leve, e até pelo risco 

profissional assumido de acordo com a jurisprudência do STF".

 Sobre o tema, leciona Rui Stoco (in Responsabilidade Civil e sua 

interpretação Jurisprudencial, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 

1995, p. 189/190):"A questão relativa à responsabilidade civil dos bancos 

e instituições financeiras em geral sofreu sensíveis modificações em 

razão do notável desenvolvimento e modernização dessa atividade em 

nosso país. Segundo Mazeaud e Mazeaud, partindo do conceito básico de 

culpa, o banco responde para com seus clientes por qualquer ato culposo 

na execução dos numerosos contratos ligados à atividade bancária. 

(Responsabilidade Civil", vol. I, n. 515-4).

 Com propriedade observa Carlos Roberto Gonçalves que "à falta de 

legislação específica, as questões suscitadas a respeito da 

responsabilidade civil dos estabelecimentos bancários têm sido 

solucionadas à luz da doutrina e da jurisprudência . A responsabilidade 

pode ser contratual (na relação entre banco e seus clientes) e aquiliana 

(danos a terceiros não clientes). Os casos mais freqüentes dizem respeito 

à responsabilidade contratual, oriunda do pagamento de cheques 

falsificados". (Rsponsabilidade Civil)Saraiva, S.Paulo, 4ª ed., 1988, p. 117).

 Como anotou Sérgio Carlos Covello, "a teoria do risco profissional, iniciada 

por Josserand e Saleilles e sustentada, no direito pátrio , por vários 

juristas, funda-se no pressupostos de a responsabilidade civil dever 

sempre recair sobre aquele que extrai maior lucro da atividade que deu 

margem ao dano - ubi emolumentum ibi onus. É pois, quem extrai maior 

lucro do instituto do cheque é o banco, devendo ser este 

responsabilizado, em qualquer hipótese, pelo pagamento de cheques 

falsos e falsificados".

 Assim, considero que a teoria do risco profissional deve ser aqui 

aplicada, pois a empresa agiu negligentemente quando da suspensão do 

sinal de TV por assinatura.

 A regra da efetiva demonstração do dano moral tem se fragilizado ao 

longo do tempo, de modo que, na sistemática processual vigente, não mais 

se exige a efetiva demonstração do prejuízo suportado, bastando, à sua 

configuração, a consciência de que determinado comportamento atinge a 

moralidade do indivíduo.

 A esse respeito, ensina Yussef Said Cahali:

 “...tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.” (Dano Moral, 2ª ed. 

São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000, pág. 209/21)

 Estampada a existência do dano moral no caso em desate, resta à 

empresa ré indenizar o autor.

 Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por 

não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a 

fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na 

situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no 

Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial.

 Sobre a matéria em questão o Juiz Carlos Dias Mota, ao escrever sobre o 

'Dano Moral por Abalo Indevido de Crédito' in RT 760/83, assim discorreu:

 "... como na situação de abalo de crédito, não há qualquer previsão legal 

específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou 

mesmo patrimonial. Há uma corrente jurisprudência que, verificando uma 

lacuna, realiza a integração pelo uso da analogia. Assim, adota os limites 

da Lei de Imprensa ou do Código Brasileiro de Telecomunicações. Não 

parece, entretanto, adequada a solução. Essas são leis específicas, que 

cuidam de atividades muito peculiares e, que por isso mesmo, 

disciplinadas de forma extravagante. Não há que aplicar aludidos limites 

por exemplo, na fixação de indenização por dano moral decorrente de 

abalo indevido de crédito, situação que toca apenas às partes envolvidas, 

sem qualquer interesse público subjacente. A par disso, há uma norma a 

ser aplicada, que, embora de conteúdo genérico, afasta a lacuna. Trata-se 

do art. 1.533 do CC.

 Dispõe o referido dispositivo legal - art. 1.533 CC - que, nos casos não 

previstos no capítulo da liquidação das obrigações resultantes de atos 

ilícitos do mesmo Código, fixar-se-á por arbitramento a indenização. Em 

outras palavras, caberá ao juiz arbitrar o valor a ser pago".

 Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da 

prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim 

como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é 

que o valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão 

grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno 

que se torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 

página 46).

 Assim, provado nos autos que houve a suspensão indevida do serviço 

de TV por assinatura, fato esse de exclusiva culpa do réu, assim, 

havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a 

fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro R$ 

8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois 

não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa 

demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a 

situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" 

promovida por ROGÉRIO GASPARIN DA SILVA, em desfavor de 

EMBRATEL – TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, para condenar o réu no pagamento da importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser 

corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar 

desta decisão, bem como das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19/setembro/2.018.-

 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.: 817923 Nr: 2187-33.2016.811.0003

 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: CLEITON JUNIOR PEREIRA DA COSTA

 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 MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida acerca da r. Sentença de 

folhas retro, visto que, a publicação anterior saiu somente para o patrono 

da parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812910 Nr: 482-97.2016.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOUZA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 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 acerca da r. 
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Sentença de folhas retro, uma vez que não houve publicação via DJE da 

mesma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 725651 Nr: 6608-71.2013.811.0003

 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: JOSIANE BANDEIRA, WELTON BANDEIRA MONÇÃO, 

WANDERSON BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A M/T, EMANOEL MARCOS 

FARIAS PINTO - OAB:OAB/10254 /MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida acerca da r. Sentença de 

folhas retro, visto que, a publicação anterior saiu em nome do patrono 

diverso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773659 Nr: 3806-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TULIO FERREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca do petitório defls. 77/79, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 342312 Nr: 10421-24.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - URR CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE MURTHA BRANDAO, SERGIO 

HILDEBERTO TAUBE, MARIA EDIR SILVA TAUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA 

- OAB:1882-0/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, acerca a Avaliação de fls. 46, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 765379 Nr: 1-71.2015.811.0003

 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: LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANCARY CORRETAGENS DE SEGURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-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, no prazo 

legal, apresentar as Razões Finais, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733383 Nr: 13398-71.2013.811.0003

 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: JARLES UILSON HERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIBRA S/A (CREDIFIBRA), CREDIFIBRA 

S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/ MT 15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SOTOPIETRA - 

OAB:OAB/SP 149.079

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO a Dra. JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES , 

OAB/MT nº 15499/MT, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os autos que se encontram com carga, sob pena de busca e 

apreensão, além de perder o direito à vista fora de cartório e multa 

correspondente à metade do salário mínimo, tudo em conformidade com o 

artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811244 Nr: 18328-64.2015.811.0003

 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: DERIVALDO CAETANO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 18328-64.2015

Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais

Autor: Derivaldo Caetano de Almeida

Ré: Avista Administradora de Cartões de Crédito S/A

 Vistos, etc...

 DERIVALDO CAETANO DE ALMEIDA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, com 

qualificado nos autos, aduzindo:

 “Que, ao efetuar compras a crédito, nesta cidade, não obteve êxito, uma 

vez que seu nome constava no cadastro de inadimplentes da Serasa, por 

ordem da empresa ré, referente a um débito no importe de R$ 438,17 

(quatrocentos e trinta e oito reais, dezessete centavos); que, nunca teve 

qualquer negócio com a requerida; que, o ato levado a efeito pela empresa 

ré causou contratempo e dissabores à pessoa do autor, razão pela qual, 

busca ser indenizado, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação da ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá 

à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), postulando a ação sob o 

manto da assistência judiciária”.

 O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso. Devidamente citada, não contestou o pedido, 

conforme se pode constatar pela certidão de (fl.45), restando revel. 

Instado a se manifestar, o procurador do autor requereu o julgamento 

antecipado da lide (fls.47/50), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ 

- 4ª Turma, Ag. 14.952-DF - AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 
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04.12.91, negaram provimento, DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ - 4ª Turma, 

Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, 

DJU, p. 9.513)

 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.

 O nosso Egrégio Tribunal de Justiça, na Apelação nº 82025/2010, sendo 

relator o insigne Desembargador Guiomar Teodoro Borges, assim deixou 

assente:

 “Por se tratar de indenização por danos morais por inscrição ilegal junto 

ao órgão que restringe o crédito, aliado ao fato de ser direito disponível, 

conquanto que a revelia contenha natureza relativa, não há falar-se em 

cerceamento de defesa o julgamento da lide no estado em que se 

encontra e não se configura, no caso, arbítrio do julgador ao aplicar a 

pena de revelia estampada n o artigo 330, inciso II, do Código de Processo 

Civil, em face dos demais elementos dos autos.

 Comprovada a inscrição em cadastro de inadimplentes e o protesto 

indevido de dívida inexistente, desnecessária a prova do dano decorrente 

da própria conduta ilegal...” (TJMT – 1ª Câmara Cível, julgada em 

09/novembro/2.010).

 Ademais, é sabido que as empresas e instituições financeiras podem 

levar o nome do devedor junto ao cadastro de inadimplentes, quando o 

devedor não honrar o compromisso na data aprazada, inclusive 

cadastrá-lo em outros registros de restrição de crédito é o caso do 

exercício regular de um direito, mesmo causando constrangimento ou dor 

psíquica a outrem, não serão responsabilizadas, vez que acobertadas 

pelo disposto no artigo 188 do Código Civil, entretanto, é sabido também 

que, o uso abusivo do direito, isto é, aquele feito com desvio de sua 

função natural, para transformar-se em veículo do único propósito de 

lesar outrem, equipara-se ao ato ilícito e, como tal, enquadra-se na 

hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil, acarretando para o agente 

o dever de reparar integralmente o prejuízo imposto ao ofendido.

 É de se convir que a questão em testilha deve ser analisada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica existente entre 

as partes litigantes é oriunda de suposto contrato de prestação de 

serviços de telefonia.

 O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estabelece a 

responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, in verbis: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos."

 Dessa forma, verifica-se que o legislador ordinário impôs, no âmbito das 

relações de consumo, a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva 

nos casos de dano oriundo da falha na prestação do serviço, seja porque 

o serviço não funcionou, funcionou mal, ou, ainda, tardiamente.

 Portanto, é irrelevante para a verificação da responsabilidade dos 

fornecedores que eles comprovem ter agido cautelosamente. Assim, no 

caso vertente, a empresa ré responderia pelos danos causados ainda que 

não tivesse agido com negligência, uma vez que, para a sistemática do 

Código de Defesa do Consumidor, o que importa é o defeito na prestação 

do serviço.

 Nesse diapasão, a empresa ré deveria ser mais cautelosa no 

cumprimento do seu mister, tendo em vista, inclusive, a frequência de 

fatos que têm ocorrido.

 Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos como o 

dos autos, colaciona-se o seguinte julgado:

 “Configura dano moral a inscrição do nome do devedor junto aos bancos 

de dados dos órgãos controladores do crédito quando subsistir discussão 

judicial acerca do débito, independentemente de comprovação do prejuízo 

material sofrido pela pessoa indigita ou da prova objetiva do abalo à sua 

honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as conseqüências 

danosas resultantes desse fato” (TJSC, ACV n° 2001-018704-3, rel. Des. 

Luiz Carlos Freyesleben, julgado em 30 de junho de 2005)

 Sobre a questão, não discrepa a doutrina:

 “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a 

dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou 

perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o 

desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria 

por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão 

de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles 

que entendem que o dano moral esta ínsito na própria ofensa, decorre da 

gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só 

justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária do lesado. 

Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deveria 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, uma presunção hominis facti, que decorre das regras da 

experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade 

Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92).

 Assim, irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré em manter o 

nome do autor na relação das pessoas inadimplentes, resta fixar o 

quantum indenizável.

 Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por 

não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a 

fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na 

situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no 

Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial.

 Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da 

prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim 

como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é 

que o valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão 

grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno 

que se torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 

página 46).

 Assim, provado nos autos que houve a perpetuação do nome da autora 

no rol dos inadimplentes, fato esse de exclusiva culpa das rés, assim, 

havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a 

fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois 

não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa 

demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a 

situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

 O pedido de declaração de inexistência do débito, formulado pelo autor 

em sua inicial deve, à evidência dos elementos centrados no processo 

deve ser reconhecida.

 Assim, não vejo outro caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência do 

pedido.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais' promovida por DERIVALDO CAETANO DE 

ALMEIDA, em desfavor de AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S/A, pessoa jurídica de direito privado, para condená-la no 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, devendo incidir juros e correção monetária 
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– INPC – a contar desta decisão; declarar a inexistência de relação jurídica 

a respaldar o contrato FAT2170350, no valor de R$ 438,17 (quatrocentos 

e trinta e oito reais, dezessete centavos), ratificando a decisão de 

(fl.42/43). Condeno-a no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06/agosto/2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

Em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812910 Nr: 482-97.2016.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOUZA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo n° 482-97.2016

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S/A

Réu: João Souza de Deus

 Vistos, etc...

 BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, via seu 

bastante procurador, ingressou com ‘Ação de Busca e Apreensão’ em 

desfavor de JOÃO SOUZA DE DEUS, com qualificação nos autos, com 

fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, visando 

ao bem descrito e caracterizado nos autos, que lhe foi alienado 

fiduciariamente em garantia.

 A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo 

a liminar deferida e o bem apreendido.

 A liminar foi conferida, restando o veículo apreendido e o réu citado, 

consoante se verifica pelas certidões.

 Devidamente citado, ofereceu contestação, onde procura discutir os 

encargos financeiros, asseverando que os mesmos são abusivos.

 Sobre a contestação, manifestou-se o autor em data de 05 de abril de 

2017 (fl.92), 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.

 Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que 

o autor concedeu financiamento ao réu, mediante contrato de 

financiamento, onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor o 

veículo descrito e caracterizado no processo. Como o réu, segundo os 

argumentos do autor não honrou o compromisso assumido e estando em 

mora, conforme asseveram os documentos acostados aos autos, o autor 

optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia.

 Presentes os requisitos formais para sua constituição, concernente em 

instrumento escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a 

forma de pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, 

a descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua 

identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, 

pois, para tanto, necessário apenas e tão-somente a comprovação da 

mora ou inadimplemento do devedor.

 E, consoante se infere do processo o devedor está em mora que se 

constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Dessa 

sorte, o que é fundamental para dirimir a questão é saber se há mora. 

Esta, por descumprimento da obrigação contratual, ficou cabalmente 

comprovada.

 "EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE 

LABORAL DO DEVEDOR.

 O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de alienação 

fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o 

pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório.

 Em alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por 

parte do devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários 

atividade laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos 

referidos, a fim de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de 

Instrumento nº 10.399, rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça 

do Estado de 22/setembro/99, página 10).

 Portanto, no caso em tela, a comprovação da mora ressai evidente, basta 

verificar o documento acostado aos autos, assim, não havia como não 

atender a súplica inicial.

 A matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às 

instituições financeiras encontra-se pacificada com a edição do enunciado 

n° 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, assim, estamos diante 

de uma relação de consumo, podendo ser decretada até de ofício as 

cláusulas abusivas consoante o que dispõe o artigo 51 do Código de 

Defesa do Consumidor.

 Quanto á alegação de que se trata de contrato de adesão, para confirmar 

a tese da autora basta transcrever o conceito de J.M. Othon Sidou, in 

Revisão Judicial dos Contratos, 2ª ed. p. 176: “O contrato de adesão pode 

ser definido como o negócio jurídico do gênero contrato, cujas cláusulas 

são predispostas por iniciativa de uma só das partes, assim sem render 

ensejo a modificação, obrigando todos aqueles que lhe aderirem”.

 Desta forma, o instrumento de crédito que embasa a ação deve ser 

considerado, sem qualquer dúvida, como contrato de adesão, pois não há 

a mínima possibilidade de discussão quanto às suas cláusulas.

 Não há que se negar que com o advento da Lei n° 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, é possível a revisão de cláusula contratual quando há 

desequilíbrio, e tal se faz para recompor o equilíbrio entre as partes.

 Quanto à limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao 

ano, a Emenda Constitucional n° 40, editada em 29 de maio de 2003, trouxe 

nova redação ao art. 192 da Constituição Federal, revogando, entre 

outros, o § 3° que previa a limitação constitucional dos juros.

 É certo que a Emenda Constitucional n° 40/03, revogou o disposto no 

parágrafo 3°, do art. 192 da Constituição Federal, todavia, não menos 

certo é que a mesma somente será aplicada nos contratos firmados após 

a sua publicação. Tratando-se de contratos assinados sob o amparo da 

regra limitadora, permanece imutável a proibição em norma constitucional 

tida por auto-aplicável e, nesse sentido a jurisprudência: “...Emenda 

Constitucional n° 40. Revogação do art. 192, § 3°, da Constituição Federal. 

Vigência a contar de sua publicação. Expungida do universo constitucional 

a norma limitadora de juros, tal circunstância afetará, em tese, apenas os 

contratos após a data da publicação da referida emenda. Tratando-se de 

contratos celebrados sob a égide da regra limitadora, hígida a proibição 

anterior, fulcrada em norma constitucional tida por auto aplicável...”(TJSC, 

Apel. Cív. 2002.000082-5, relator Juiz Túlio Pinheiro, Julgado em 25 de 

setembro de 2003).

 No caso posto à liça, o instrumento – Contrato – foi firmado pelas partes 

no ano de 2.010, portanto, perfeitamente possível a cobrança de juros 

acima do patamar de 12% (doze por cento) ao ano.

 Ademais, não se reconhece, também, a limitação dos juros pela Lei de 

Usura, em face do que dispõe a Lei nº 4.595 e a Súmula nº 596 do STF, 

observando-se a prorrogação da delegação de poder pelo Congresso 

Nacional ao Poder Executivo através da Lei nº 8.392/91. Interpretação 

diferenciada serve apenas para ensejar a interposição de novo recurso, 

com prejuízo final, por vezes maior, ao tomador do empréstimo.

 Tem-se admitido, no entanto, a possibilidade de limitação dos juros com 

base no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil Brasileiro, 

quando demonstrada abusividade ou excessiva onerosidade relativamente 

à parte hipossuficiente.

 A respeito da quantificação aceitável da remuneração do capital, diante 

das reiteradas decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento da 2ª seção, consolidou a orientação no sentido de que não há 
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abusividade na aplicação da taxa média de mercado como se vê das 

decisões que abaixo transcrevo:

 “Não se aplica a limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei de 

Usura aos contratos bancários não previstos em leis especiais, sequer 

considerada excessivamente onerosa a taxa média do mercado. 

Precedente uniformizador da 2ª Seção do STJ, posicionamento já 

informado no despacho agravado.” (AGRESP 595645/RS; Rel. Min. ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR; julgado em 20.04.2004. 4ª Turma - STJ).

 “A Segunda Seção desta Corte já deixou assentado que não se 

presumem abusivas as taxas de juros fixadas acima de 12% ao ano. 

Diante disso, para a caracterização da abusividade, deve ser 

comprovado, nas instâncias ordinárias, que as taxas de juros praticadas 

no caso em concreto são superiores àquelas normalmente contratadas 

pelo mercado financeiro.” (AGRESP 511712/RS; AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL; Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO; 3ª Turma – 

STJ; DJ 17/05/2004).

 Desta sorte e à guisa de esclarecimento, não se tem como abusivas 

taxas de juros remuneratórios apenas por estarem acima de 12% ao ano, 

desconsiderando toda a conjuntura econômica atual. Há que se ter em 

mente que, se as taxas aplicadas ao caso concreto estão em sintonia com 

as demais aplicadas à época da contratação, para relações da mesma 

espécie ou similares, não se identifica abusividade na relação e sim livre 

concorrência de mercado. Distorções extravagantes, específicas e 

particulares, sim, poderão configurar abusividade passível de reprimenda 

por este Poder, tudo em conformidade com as provas que vierem aos 

autos.

 É sabido que a comissão de permanência tem como finalidade atualizar o 

valor da dívida, repor o poder aquisitivo da moeda quando este é reduzido 

pela incidência de altos índices inflacionários. A cobrança de comissão de 

permanência não é vedada no ordenamento pátrio. Como possui o mesmo 

objetivo da correção monetária, apenas não pode ser cobrada 

conjuntamente com esta.

 A jurisprudência está consolidada no sentido de admitir a cobrança de 

comissão de permanência, por não ser potestativa a cláusula que a prevê.

 O egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, com a edição 

da Súmula nº 294, cujo teor é o seguinte: “Não é potestativa a cláusula 

contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa 

média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa 

do contrato.”

 Entretanto, a pretensão de sua utilização, no caso de inadimplência, 

prevalece quando não cumulada com juros remuneratórios, correção 

monetária, juros de mora e multa, hipótese em que tais encargos devem 

ser afastados, mantendo-se somente a comissão de permanência.

 Oportuna a transcrição de decisões proferidas pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça:

 “CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESOLUÇÃO 1.129/86 DO BACEN. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS 

MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA CONTRATUAL. 

CUMULAÇÃO. Nos contratos de mútuo celebrados com as instituições 

financeiras, admite-se a incidência da comissão de permanência após o 

vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, 

juros moratórios, correção monetária e multa contratual. Na hipótese de 

haver cumulação, esses encargos devem ser afastados e para manter-se 

tão-somente a incidência da comissão de permanência. Precedentes. 

Agravo não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Especial n.o 

400921/RS, em 26.08.2003, Relatora a Ministra Nancy Andrighi)

 “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUA 

COBRANÇA APÓS O VENCIMENTO DA DÍVIDA, ATÉ O SEU EFETIVO 

PAGAMENTO. NÃO CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS 

REMUNERATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. A comissão de permanência 

pode ser cobrada, após o vencimento do contrato desde que não 

cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária 

e multa contratual. Havendo cumulação, tais encargos devem ser 

afastados para que se mantenha tão-somente a incidência da comissão 

de permanência. Agravo provido.” (AGRESP 511475, Terceira Turma, Rel. 

Min. Humberto Gomes De Barros, em 13/04/2004).

 No caso dos autos, não há referida cobrança como informa a parte 

requerida.

 Também é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que a Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador 

da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91 (como 

ocorre no caso), desde que assim seja convencionado entre as partes, 

nos termos da Súmula nº 295/STJ: "A Taxa Referencial (TR) é indexador 

válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada."

 “APELAÇÃO CÍVEL - FINANCIAMENTO HABITACIONAL - CDC - TABELA 

PRICE – TR POSSIBILIDADE - CES - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - VOTO 

VENCIDO. Dispõe o artigo 585, § 1º, do CPC, que a propositura de 

qualquer demanda relativa ao débito constante do título executivo não inibe 

o credor de promover a competente execução. A utilização da Tabela 

Price viola o postulado da transparência, haja vista que a informação 

sobre seus efeitos não é dada de forma clara e precisa a quem adere ao 

pacto, especialmente naqueles que envolvem o desembolso prolongado de 

quantia em dinheiro. A taxa referencial, criada pela Lei nº 8.177/91, 

destinada à remuneração do capital, não pode ser utilizada como índice de 

correção monetária, pois esta visa somente à atualização do valor da 

moeda, devendo ser substituída pelo INPC que melhor representa o valor 

da inflação. A melhor solução que se adequa à Lei 8.078/90, mantendo o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é aquela que determina que a 

atualização do saldo devedor somente seja procedida após amortizada a 

parcela paga pelo devedor. Preliminar rejeitada, primeiro apelo não provido 

e segundo apelo provido. VV.: A amortização do saldo devedor pela 

utilização da 'Tabela Price', através do qual se corrige primeiramente o 

saldo devedor para depois fazer o abatimento da parcela paga pelo 

mutuário, é legal. ‘ A taxa referencial (TR) é indexador válido para 

contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada'. (Des. Pereira 

da Silva).(TJMG –Apelação n° 1;0024.05.870966-8/005, rel. Des. Alberto 

A. Pacheco de Andrade, julgado em 15/dezembro/2009)

 Quanto a capitalização dos juros, importa assinalar que nos títulos de 

crédito, tais como Cédula de Crédito Bancário é permitida a capitalização e, 

nesse sentido a jurisprudência:

 “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - 

POSSIBILIDADE, DESDE QUE O CONTRATO SEJA POSTERIOR À EDIÇÃO 

DA MP 1.963-17/2000 E A PREVEJA EXPRESSAMENTE - TARIFAS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO E REGISTRO DO CONTRATO - PREVISÃO 

CONTRATUAL - LEGALIDADE - TARIFA DE "SERVIÇOS DE TERCEIROS" - 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO QUANTO À SUA FINALIDADE - OFENSA AO 

ART. 6º, III, DO CDC - DECOTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

 De acordo com súmula nº 297 do STJ, "o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

 Atualmente, o STJ vem admitindo a capitalização mensal de juros, nos 

contratos celebrados por instituições financeiras, após março de 2000, em 

virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, desde que haja pactuação 

expressa, como ocorreu in casu. Não há qualquer ilegalidade na cobrança 

de taxa de abertura de crédito (TAC), tendo ela por escopo remunerar 

instituição financeira pelas despesas inerentes à concessão do crédito ao 

mutuário, além de estar amparada por previsão contratual clara e 

expressa. Ademais, não há abusividade quanto aos valores cobrados.

O registro do contrato constitui medida necessária para a sua validade 

"erga omnes", sendo possível a pactuação no sentido de que o custo da 

referida operação seja acrescida ao débito.

 No tocante à tarifa de "serviços de terceiros", a instituição financeira 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais origem da cobrança do referido valor 

ou mesmo qual a sua relação com o capital mutuado. Frise-se, por 

oportuno, que a informação adequada sobre os produtos e serviços 

constitui direito básico do consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC 

Recurso parcialmente provido. (TJMG – Apelação Cível nº 

1.0027.11.017246-0/002 – Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, julgado em 

13 de dezembro de4 2.012)

 No que tange o 'pacta sunt servanda' como princípio, por tal natureza 

genérico, não resiste às derrogações que sejam imprimidas 

expressamente pelo legislador, especialmente aquelas que tem por fim a 

proteção do contratante contra cláusulas abusivas. Com esta 

personalidade o Código Civil, ao tratar do ato jurídico, limitou a liberdade de 

pactuar cláusulas 'que privarem de todo efeito o ato, ou o sujeitarem ao 

arbítrio de uma das partes'. Neste mesmo aspecto, o Código de Defesa do 

Consumidor veio trazer limitações quanto a abusividade de cláusulas 

contratuais. De forma que, caracterizada a abusividade da estipulação 

não há como invocar-se o princípio do 'pacta sunt servanda'.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de JOÃO SOUZA DE DEUS, com 
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qualificação nos autos, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. 

Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do 

art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora 

autorizada a proceder a transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

 Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

causa.

 Transitada em julgado e pagas as custas, o que deve ser certificado, 

arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-MT, 06/agosto/2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

Em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812910 Nr: 482-97.2016.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOUZA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 Vistos e examinados.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão onde pleiteia-se a concessão 

liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos.

O pedido de liminar deve ser deferido, em referência aos motivos 

expostos na peça preparatória.

Os documentos fazem prova do alegado e estão em conformidade com as 

exigências legais e além de comprovarem a mora do requerido, estão 

compostos os requisitos à concessão da medida.

Isto posto, DEFIRO liminarmente a medida.

Proceda-se à inserção da restrição judicial (existência do deferimento de 

liminar de busca e apreensão do veículo) na base de dados do Renajud.

 Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos 

do representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas.

 O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

 Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de mandados.

 Proceda-se a vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o 

laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive 

quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor.

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer 

purgação da mora, se lhe aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar 

o pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas.

 Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os 

benefícios do art. 172, do Código de Processo Civil, podendo o autor 

fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO (ADVOGADO(A))

MARLENE OLIVEIRA PEDROSO - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de dilação requerido - 

05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004530-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS (ADVOGADO(A))

ANA PAULA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003408-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001344-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARCENDINO LINO (AUTOR(A))

JEAN CARLOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

BARBARA RAMOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

13167459, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003601-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINDO PAES RODRIGUES (AUTOR(A))

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA (ADVOGADO(A))

ROSINEI BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (RÉU)

Outros Interessados:

joão josé (TERCEIRO INTERESSADO)

maria hermínia (TERCEIRO INTERESSADO)

crodomiro chagas (TERCEIRO INTERESSADO)

wagner de souza santos (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO id. 12804417 DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000750-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEA SOMMER (ADVOGADO(A))

JONAS COSTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALUIZIO CHAVES SOBRINHO (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXEQUENTE DA DECISÃO 

ID. 10924480 , BEM COMO, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS BRAGUIM 

PINA, para devolução dos autos nº 4239-41.2012.811.0003, Protocolo 

709322, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788457 Nr: 9602-04.2015.811.0003

 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: DEBORA CORREA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

DORNELLES SALES, para devolução dos autos nº 

9602-04.2015.811.0003, Protocolo 788457, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729812 Nr: 10444-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO JOSE PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CASSIUS BRUNO 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 10444-52.2013.811.0003, 

Protocolo 729812, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863220 Nr: 4280-32.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSIANE 

MANGANARO PEREIRA VIEIRA, para devolução dos autos nº 

4280-32.2017.811.0003, Protocolo 863220, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILSON MOLINA 

PORTO, para devolução dos autos nº 14720-29.2013.811.0003, Protocolo 

735039, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820805 Nr: 3214-51.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedrini Transportes e Logísticas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSIANE 

MANGANARO PEREIRA VIEIRA, para devolução dos autos nº 

3214-51.2016.811.0003, Protocolo 820805, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813846 Nr: 831-03.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TUBARAO DOS TECIDOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA 

AUXILIADORA ARAUJO RAMOS, para devolução dos autos nº 

831-03.2016.811.0003, Protocolo 813846, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749054 Nr: 7285-67.2014.811.0003

 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: TRANSPORTES PANORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ARRAIS DE MATOS, BRADESCO AUTO 

/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:OAB/MT8387, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

7285-67.2014.811.0003, Protocolo 749054, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739574 Nr: 1696-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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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) LORENA MARIA 

COSTA GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

1696-94.2014.811.0003, Protocolo 739574, 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.: 781486 Nr: 6783-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ELES MOREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL DOS SANTOS - COMERCIO DE 

CESTAS BASICAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012, MARCO AURÉLIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 19831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 781486

Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos listados no item “b” à 

fls. 48, vez que não cabe ao Judiciário, salvo situações excepcionais, 

requisitar informações junto a repartições públicas sobre endereço e/ou 

sobre a existência de bens dos requeridos. No caso, não se vislumbra 

qualquer excepcionalidade a autorizar tal atuação do Juízo.

No entanto, defiro o pedido de busca do atual endereço do executado com 

a utilização dos Sistemas Infojud e Bacenjud.

 Vindo as informações, dê-se vista ao exequente, para manifestação em 

05 (cinco) dias.

Intime. 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.: 714735 Nr: 9965-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM EVENTOS LTDA, JOSILENE NUNIS DOS 

SANTOS, ALAIR FERREIRA VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 714735

Vistos etc.

 Defiro o pedido constante à fls. 144, para a pesquisa por meio do sistema 

InfoJud, apenas quanto à declaração de bens dos últimos 03 (três) anos 

dos executados.

 Vindo aos autos a informação, arquive em pasta própria, certificando-se.

Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

Intime. 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.: 713713 Nr: 8845-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROSA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 713713

Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos listados à fls. 154, 

vez que não cabe ao Judiciário, salvo situações excepcionais, requisitar 

informações junto a repartições públicas sobre endereço e/ou sobre a 

existência de bens dos requeridos. No caso, não se vislumbra qualquer 

excepcionalidade a autorizar tal atuação do Juízo.

No entanto, defiro o pedido de busca do atual endereço do executado com 

a utilização dos Sistemas Infojud e Bacenjud.

 Vindo as informações, dê-se vista ao exequente, para manifestação em 

05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 897017 Nr: 4348-45.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA, PAULO 

JEZUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE MACHADO FUZZETTI, 

OLIVEIRA SILVA TRANSPORTES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12613B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ARENALES - OAB:

 Carta Precatória nº. 897017

Vistos etc.

Designo audiência para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h40, para 

oitiva do requerido Paulo Henrique Machado Fuzzetti

 Expeça mandado de intimação para o demandado, observando o 

endereço constante à fls. 03.

Intime os patronos das partes.

Informe ao Juízo deprecante a data da audiência.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724422 Nr: 5410-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE MARIA GARCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Intime a executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

pagamento do débito, no valor de R$ 132.947,13, 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 Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448634 Nr: 3813-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY ADAO PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON WAGNER GARCIA - 

OAB:12458
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 Intime o executado, na pessoa de seu patrono constituído, para 

pagamento do débito, no valor de R$ 120.010,94, 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 Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819050 Nr: 2594-39.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA 

INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS, ABIDIP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES DE PNEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELINA PACHECO DOS 

SANTOS LIMA - OAB:39447, JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 305.338, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846

 Código Processo nº 819050

Vistos etc.

A requerida ABIDIP – Associação Brasileira de Importadores e 

Distribuidores de Pneus, comparece nos autos (fls. 621/623) e requer a 

redesignação da audiência de conciliação agendada para o dia 21 de 

setembro de 2018 às 14h00, sob o argumento de que o representante da 

empresa ré está em viajem para o exterior.

 No entanto, observa-se no instrumento de procuração à fls. 483-v, que a 

advogada Jocelina Pacheco dos Santos Lima – OAB/PR 39.447, possui 

amplos poderes, gerais e ilimitados, podendo transigir em defesa do 

outorgante Milton Fávaro Júnior na presente Ação Civil Pública.

Desta forma, considerando que a referida audiência, trata-se de 

conciliação, e que a advogada constituída nos autos possui poderes para 

transigir, indefiro o pedido formulado à fls. 621.

Com relação ao pleito formulado à fls. 586/587, mantenho a decisão já 

proferida pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte requerida 

buscar os meios próprios para modificá-la.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 19 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003906-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005155-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI INACIO CORREA DE SOUZA (AUTOR(A))

JANIELLY LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001161-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

PEDRO BARRETO DE LIMA (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação da requerida, Kapa, sem 

manifestação. Bem como para em igual prazo se manifestar sobre a não 

citação do requerido, J. Virgilio, conforme id. 10056773, de 27/09/2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003689-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

SELMA ROBERTA BADRA DIB (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003071-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AUTO VIDROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIEGO DE MATTOS MARQUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010488-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIENE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

REGINA RODRIGUES NAGAYAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

QBEX COMPUTADORES S/A (REQUERIDO)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados, pela requerida, Arthur Lundgren. 

Bem como para no mesmo prazo se manifestar sobre o decurso de prazo 

da citação da parte requerida, QBEX Computadores.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002550-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRINK'S E-PAGO TECNOLOGIA LTDA. (AUTOR(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, 

fornecer o atual endereço da requerida para a devida citação, sob pena 

de extinção.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 387107 Nr: 835-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
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DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILDO FRANCISCO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certificou a Sra. Gestora.

 Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora quedou-se 

inerte.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451460 Nr: 6639-62.2011.811.0003

 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: ESPÓLIO DE ELIS SOARES DE MACEDO, IRACEMA 

CECARECHI MACEDO, GUSTAVO DONIZETE SOARES MACEDO, 

AUGUSTO CEZAR SOARES MACEDO, ELEN CRISTINA SOARES MACEDO 

AGUILAR, ERICA DONIZETE SOARES MACEDO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLETIVIDADE DE INVASORES (PEDRA 90), 

EDMAR GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/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 das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439469 Nr: 8136-48.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RDK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

MASSA FALIDA DE R W COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, 

AUTO POSTO FERRARI LTDA, GRAFITT TRANSPORTES LTDA, BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY AFONSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB-MT 14.573, KARINA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 12.225, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES - OAB:20969/O, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para que tomem conhecimento da penhora efetuada 

no rosto dos autos, no valor de R$417.503,85 de processo oriundo da 1ª 

Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT, em fls. 

4533/4544.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433309 Nr: 1974-37.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CARIMA LTDA, ESPÓLIO DE 

SOUVENIR DAL BO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/SP 277014, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT

 R$2.132.221,01. O perito judicial apresentou novos esclarecimentos, 

afirmando que o total da condenação atinge R$2.134.888,92 (fls. 

1414/1428). O executado opôs embargos de declaração, que foram 

rejeitados (fls. 1412/1413). Inconformado, o executado manejou o Recurso 

de Agravo de Instrumento 1013529-96.2017, que teve parcial provimento, 

“apenas para determinar que a atualização do débito seja limitada a data 

da efetiva penhora, qual seja, 25/03/2015, mantendo os demais termos da 

decisão combatida” (fls. 1455).Às fls. 1460 comparece o exequente, 

apresentando cálculos que afirma estarem nos termos da decisão 

proferida no RAI 1013529-96.2017 e requerendo a liberação de 

R$1.699.970,86, com os acréscimos mencionados. DETERMINO, pois, que 

seja expedido o alvará para que a parte exequente possa levantar os 

valores da condenação, observando-se as contas bancárias indicadas 

nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752851 Nr: 9224-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- ME, 

AISLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:13.592, JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - 

OAB:17783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. RAMÃO VILALVA JÚNIOR, OAB/MT 22818/O, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 18/09/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 767483 Nr: 1089-47.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ E N TREVISAN ME, LUIZ EDUARDO NABARRETE 

TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, MMC 

AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. (MITISUBISHI MOTORS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo de Albuquerque 

Parente - OAB:OAB/SP174.081, ERIK GUEDES NAVROCKY - 

OAB:240.117-SP

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. RAMÃO VILALVA JÚNIOR, OAB/MT 22818/O, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 18/09/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 769430 Nr: 1882-83.2015.811.0003

 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: OESTE MAPAS EIRELLI - ME, ALEX ROSA JORGE DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. RAMÃO VILALVA JÚNIOR, OAB/MT 22818/O, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 18/09/2018, 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 Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744152 Nr: 4743-76.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA E BAIA LTDA ME, CLEBIA SILVA DA 

COSTA SPERBER BAIA, WESLEY SPERBER BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR PACHECO E SOUZA 

DA SILVA - OAB:15007-B/MT

 Certifico que, por se tratar a Requerida de Massa Falida, procedo com a 

intimação do Sr. Administrador Judicial Dr. Edgar Pacheco e Souza da 

Silva, nos termos do Artigo 22, III, "n" da Lei 11.101/2005, para no prazo 

legal, apresentar Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto em fls. 

92/95.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815328 Nr: 1337-76.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 honorários.Em consonância com o r. parecer ministerial, determino que os 

custos para a realização da perícia sejam suportados pela impugnante. 

Apresentada a proposta, intime-se a impugnante para depositar o valor 

dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da 

prova. Efetuado o depósito, o perito poderá levantar metade dos valores, 

ficando o levantamento do remanescente condicionado à entrega do laudo 

pericial. Quando o laudo pericial aportar ao feito - o que deverá ocorrer no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias após o levantamento da primeira parcela 

dos honorários periciais - a Sra. Gestora deverá providenciar a intimação 

das partes e do administrador judicial para que, querendo, manifestem-se 

sobre o mesmo, no prazo de 10 (dez) dias. Após a manifestação das 

partes acerca do laudo pericial, ou decorrido o prazo assinalado sem que 

haja apresentação de petição, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para que se manifeste no prazo legal. Em seguida, tornem conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

atentando-se para o disposto no artigo 79 da Lei 11.101/2005.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 868779 Nr: 6104-26.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCY RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:OAB/MT 19133

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB/MT 17514, 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 Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812958 Nr: 507-13.2016.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARROCERIAS BOM RETIRO LTDA, ALEXANDRE BOFF, 

EDUARDO LUIZ BOFF, BANCO DO BRASIL S.A, GLAUCIA ABULQUERQUE 

BRASIL, DALVA MARIA TESSER BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - 

OAB:OAB MT-13.810, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , existentes em nome do banco credor, formulado no item 3 de fls. 1011. 

Observe-se o valor indicado pela recuperanda. Dispenso a lavratura do 

termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud 

como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT.Determino que esta decisão 

permaneça sem publicidade, continuando os autos conclusos em gabinete, 

de forma a impossibilitar que a parte executada tenha ciência de seu 

conteúdo (art. 854 CPC e item 2.19.1.3 e 2.19.8 da CNGC/MT).Com a vinda 

da resposta das instituições bancárias quanto à indisponibilidade dos 

valores almejados, providencie-se o desbloqueio de eventuais valores 

excessivos que tenham sido bloqueados e a transferência dos valores 

devidos para a conta única, intimando-se ambas as partes. 02 –Expeça-se 

imediatamente o alvará para que a recuperanda possa levantar os valores 

que o Banco do Brasil depositou às fls. 905, observando-se os dados 

bancários indicados no item 1 de fls. 1010. 03 – Pelas mesmas razões já 

expostas na decisão de fls. 803/804, determino a intimação do credor 

Banco do Brasil para que, no prazo de 03 (três) dias, desbloqueie o valor 

de R$2.850,00 que novamente bloqueou indevidamente na conta da 

recuperanda, sob pena de multa diária no valor de R$400,00 

(quatrocentos reais).04 – Intime-se a administradora judicial para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre o pedido da recuperanda, 

formulado no item 4 de fls. 1011 (liberação de valor referente a 

consórcio); bem como sobre o teor da manifestação ministerial de fls. 

978/979. Após, tornem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 769429 Nr: 1881-98.2015.811.0003

 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: OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME, MARELY 

LEBRE ROSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO ROSA FILHO 

- OAB:10413/O, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. RAMÃO VILALVA JÚNIOR, OAB/MT 22818/O, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 18/09/2018, 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 Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720875 Nr: 1916-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAB PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEÍCULOS LTDA, BANCO 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - 

OAB:15528/MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, 

EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231747/SP, PATRICIA CARLIENE 

BARROS GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729, ROBERTO CESAR DA SILVA - OAB:/MT 11.994

 Intimação da requerida DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 

para, no prazo de cinco dias, efetuar o depósito do valor de sua 

cota-parte dos honorários periciais, na importância de R$ 4.779,06.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005868-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005868-23.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROBSON ARAUJO DA 

SILVA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a concessão liminar do 

pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o 

bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante 

legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá 

guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo arcar com as 

eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 

911/69, após ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, 

realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base de dados do 

sistema RENAJUD, que segue anexo. O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se 

lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, a parte requerida deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do 

Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de 

locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007747-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WILSON SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

DIVINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007747-65.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WILSON SILVA OLIVEIRA RÉU: AGIPLAN FINANCEIRA S.A, 

BANCO GERADOR S.A Vistos e Examinados. WILSON SILVA OLIVEIRA 

ajuizou ação indenizatória com reparação por danos materiais e morais c.c 

com tutela de urgência e suspensão de descontos em face de AGIPLAN 

FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, onde fez 

pedido de antecipação de tutela para que o demandado suspenda os 

descontos realizados em sua conta poupança, referente a cartão de 

crédito, uma vez que se trata de paciente crônico renal e nunca autorizou 

os débitos de forma automática. Sustentou ainda, que os descontos 

realizados pela demandada superam o teto de 30% do beneficio percebido 

por si, prejudicando sua mantença. É o relatório. Fundamento e decido. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ao verificar a 

petição inicial e os documentos que a acompanharam convenço-me de 

que a tutela antecipada pretendida pela autora merece ser deferida no 

limiar desta lide. Com efeito, os descontos realizados restaram 

demonstrados pelos extratos bancários de ID 15308984. Ademais, a 

possibilidade de sobrevir à requerente dano irreparável, da mesma forma, 

mostra-se evidente, levando-se em conta que, caso não seja concedida a 

liminar nesta fase processual, a parte autora pode continuar a sofrer 

descontos indevidos do seu benefício previdenciário até o final da 

demanda, fato que, sem dúvida, lhe trará prejuízos financeiros. Assim, os 

requisitos para concessão da tutela provisória estão presentes para que 

este juízo antecipe os efeitos da tutela pretendida pela parte autora. Por 

outro lado, não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, 

pois se não for vencedora a tese jurídica da parte requerente, o Banco 

poderá tomar as medidas necessárias para o recebimento de seu crédito. 

Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, defiro a 

tutela pretendida pela parte autora, o que faço para determinar que a 

requerida suspenda aos descontos mensais referente ao cartão de 

crédito mencionado na exordial (Banco 104, Agência 0614, OP 013, Conta 

Poupança 1880-5), até o final desta lide, sob pena de multa diária 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 08:00 

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 
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da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006706-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA LUCIA VALENTIM DA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

NILZA MENDES ARAUJO (AUTOR(A))

RICARDO OLIVIERO BELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.L.MARTINS E CAETANO LTDA - ME (RÉU)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (RÉU)

PAULO ROBERTO BALDINI (RÉU)

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS E OFICIAL DO 

REGISTRO CIVIL E PESSOAS JURIDICAS (RÉU)

CARTORIO 2 OFICIO DOM AQUINO (RÉU)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006706-63.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): NILZA MENDES ARAUJO RÉU: PRIMEIRO TABELIONATO E REG 

DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS, SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E 

PROTESTOS E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E PESSOAS JURIDICAS, 

CARTORIO 2 OFICIO DOM AQUINO, PAULO ROBERTO BALDINI, 

S.L.MARTINS E CAETANO LTDA - ME Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial 

Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 

320, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 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 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. III – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o 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 

necessário que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se 

impõe. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA 

INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento 

da antecipação de tutela depende da comprovação da prova inequívoca 

da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o artigo 273 do 

Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos legais que autorizam a 

concessão da medida, o desprovimento do recurso de agravo de 

instrumento, com a manutenção da decisão agravada, é medida que se 

impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO 

PRECEDIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – 

IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – 

AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – A antecipação da tutela exige a 

presença da verossimilhança das alegações, fundada em prova 

inequívoca, além do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. (...) 

III – Para fins de exame da verossimilhança, os documentos juntados ao 

processo devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a 

configuração de um elevado grau de probabilidade para acolhimento da 

pretensão. IV – A ausência dos requisitos autorizadores da antecipação 

da tutela, impõe o seu indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 

137566/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, 

Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em 

qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006799-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANARTE CLEIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006799-26.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JANARTE CLEIA DO NASCIMENTO RÉU: RIBEIRO, VILARINHO 

DA SILVA & CIA LTDA - ME, INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 
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documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

05 de Dezembro de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do 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 a prova do 

protesto e o questionamento da dívida, mediante a propositura da presente 

demanda. Ressalto que, conforme jurisprudência, se a parte autora, de 

forma firme e coerente, questionar a existência da dívida, é possível a 

suspensão do protesto ou exclusão de inscrição em órgão de proteção ao 

crédito em seu nome liminarmente. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – 

EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Esta Corte tem decidido, 

reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento 

de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos 

efeitos dos protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - Medida 

Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho) 

(AI – 1010090-77.2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

03/04/2018) De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação a parte autora, uma vez que se 

a restrição for mantida poderá ter prejudicado o desenvolvimento normal 

das suas atividades, principalmente mercantis. Consigno, outrossim, que a 

concessão da tutela não acarretará prejuízos à parte requerida, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer 

em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR pretendida, determinando tão somente 

a suspensão dos efeitos do protesto indicado na peça inicial. (R$570,00 – 

Protocolo 1087867). Oficie-se o Cartório do 4º Tabelionato de Notas e de 

Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis/MT para que adote as 

providências necessárias ao cumprimento desta decisão, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007135-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007135-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: DOUGLAS DIAS DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e Examinados. Considerando-se que a ação 

foi distribuída com fundamento na Lei 9.099/1995 e que esta dever ser 

distribuída por meio eletrônico (PROJUDI), intime-se o subscritor da petição 

de Id. para a correta distribuição. No mais, arquivem-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007705-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAEZ DOS SANTOS AZEVEDO (REQUERENTE)

BRUNA COSTA ABDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. DOS SANTOS IMP. & EXP. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007705-16.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIANA PAEZ DOS SANTOS AZEVEDO REQUERIDO: E. A. 

DOS SANTOS IMP. & EXP. - ME Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial 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). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05 de Dezembro de 2018, às 11:00 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. Havendo autocomposição entre 

as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 
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à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do 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 a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõem, por pura 

precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007822-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ALMEIDA (REQUERENTE)

NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007822-07.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PEDRO JORGE ALMEIDA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial 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). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 06 de Dezembro de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do 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 a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007717-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HABIQUEILA DUARTE SANTANA (REQUERENTE)
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SABRINA DA SILVA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007717-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: HABIQUEILA DUARTE SANTANA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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 6/2257621-9, e que 

recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas (recuperação de 

consumo). 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$1.148,63, com vencimento em 30/07/2018. 

A exordial veio acompanhada de documentos. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita (13169703). 

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 valores 

referentes a consumo de kwh recuperado, que estão sendo questionadas 

pela parte autora, que não podem motivar a suspensão do fornecimento 

de energia, em relação a fatura ora discutida na exordial. 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, 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 as faturas discutidas no feito. Arbitro, para o caso 

de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos) reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, 

para a cobrança do consumo regular faturado no mês, sem a inserção 

dos valores questionados através da presente ação (consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 06 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 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004110-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FAGNER DA CRUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

KEREN HAPUQUE DE PAULA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

NELLRROY KEONY DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

WENDER ROGER DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

WEBERSON SILVEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NERE REIS DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

HUGO GUIMARAES LOPES (REQUERENTE)

ANDRIELSON JOAO SILVA (REQUERENTE)

MARILIA MESQUITA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 266 de 430



KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004110-09.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: WENDER ROGER DE SOUZA, LUIZ FERNANDO SILVA 

ANDRADE, RAIMUNDO FAGNER DA CRUZ OLIVEIRA, KEREN HAPUQUE DE 

PAULA, ANDRIELSON JOAO SILVA, NERE REIS DOS SANTOS SOARES, 

HUGO GUIMARAES LOPES, WEBERSON SILVEIRA DE OLIVEIRA, 

NELLRROY KEONY DE OLIVEIRA FERRAZ, PAULO CESAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, KROTON 

EDUCACIONAL S/A Vistos e examinados. I – Da inicial Recebo a inicial, 

uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 06 de Dezembro de 2018 às 09:00 

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 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. II – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o 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 

necessário que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se 

impõe. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA 

INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento 

da antecipação de tutela depende da comprovação da prova inequívoca 

da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o artigo 273 do 

Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos legais que autorizam a 

concessão da medida, o desprovimento do recurso de agravo de 

instrumento, com a manutenção da decisão agravada, é medida que se 

impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO 

PRECEDIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – 

IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – 

AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – A antecipação da tutela exige a 

presença da verossimilhança das alegações, fundada em prova 

inequívoca, além do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. (...) 

III – Para fins de exame da verossimilhança, os documentos juntados ao 

processo devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a 

configuração de um elevado grau de probabilidade para acolhimento da 

pretensão. IV – A ausência dos requisitos autorizadores da antecipação 

da tutela, impõe o seu indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 

137566/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, 

Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em 

qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006643-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

ELSON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PRYSCILLA MOREIRA JOAO TORRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006643-38.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELSON FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MARCIA 

REGINA DA SILVA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez 

que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05 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 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 
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a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. III – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o 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 

necessário que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se 

impõe. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA 

INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento 

da antecipação de tutela depende da comprovação da prova inequívoca 

da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o artigo 273 do 

Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos legais que autorizam a 

concessão da medida, o desprovimento do recurso de agravo de 

instrumento, com a manutenção da decisão agravada, é medida que se 

impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO 

PRECEDIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – 

IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – 

AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – A antecipação da tutela exige a 

presença da verossimilhança das alegações, fundada em prova 

inequívoca, além do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. (...) 

III – Para fins de exame da verossimilhança, os documentos juntados ao 

processo devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a 

configuração de um elevado grau de probabilidade para acolhimento da 

pretensão. IV – A ausência dos requisitos autorizadores da antecipação 

da tutela, impõe o seu indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 

137566/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, 

Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em 

qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 899417 Nr: 5140-96.2018.811.0003

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBL, MJOPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMGC, EGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado Dr. Everton Neves dos Santos, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 15.257, do inteiro teor do despacho a seguir tanscrito: " 

Visto. INTIME-SE o douto advogado, EVERTON NEVES, cujos contatos 

estão no rodapé da petição de fls. 20 e seguintes para que APRESENTE 

na inicial que pretende que seja recebida no PÓLO PASSIVO o nome da 

mãe biológica, os dados que dispôem de sua qualificação e o ENDEREÇO 

que tenha. A petição inicial exige tais requisitos e é isto que objetiva o 

despacho de fls. 15. No mais que a petição que venha a ser apresentada 

SEJA ASSINADA porque a última apresentada às fls. 20 e seguintes está 

sem assinatura do subscritor. ÀS PROVIDÊNCIAS."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001940-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GIOVANA DE BRITO GOULART (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS DE FREITAS GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1001940-64.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL aforada por G.B.G., em 

face de L.C.F.G., (qualificadas nos autos). 2. Os requerentes aforaram 

ação para homologação do acordo relativo à guarda, direito de visitas e 

alimentos em favor dos menores A.G.G., e A.L.G.G.. 3. Manifestou-se o 

representante do Ministério Público pela procedência do acordo. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. Os requerentes são legítimos e estão bem representados, bem 

como inexistem irregularidades tampouco nulidades passíveis de 

alteração, pelo que passamos diretamente à análise do pedido vestibular. 

6. Dessarte, estando os requerentes em comum acordo, diante da 

regularidade das cláusulas avençadas, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado na exordial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, 

deferindo a guarda dos menores em favor da genitora. 8. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 9. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade de justiça. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003064-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

ALOISIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Certidao de Nascimento (RÉU)

ANDREIA DE LIMA RODRIGUES (RÉU)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003064-53.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS aforada por A.R.S. em face de 

A.L.R. (qualificados nos autos). 2. No petitório de ID: 14816097, a 

requerida concorda com o pleito inicial, afirmando que não tem mais 

interesse no recebimento dos alimentos. 3. O Ministério Público não 

intervém no feito. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em vista que a requerida 

concorda com a pretensão da parte autora nos termos da inicial (ID: 

14816097), homologo, por sentença, o reconhecimento da procedência do 

pedido para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto 

e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o 

parecer ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 

487, inciso III, a, do Digesto Processual Civil, exonerando o autor do dever 

de prestar alimentos à parte requerida. 7. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002772-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. L. R. (REQUERENTE)

G. D. M. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. C. (REQUERIDO)

G. D. M. V. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002772-97.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE GUARDA C.C. VISITAS aforada por M.P.R. em face de G.F.C. 

(qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo 

de ajuste carreado aos autos (ID: 13554063), no tocante à guarda, 

alimentos e visitas do filho menor. 3. O representante do Ministério Público 

opinou favoravelmente à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em 

vista que as partes transigiram com vistas à solução da demanda, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais 

que dos autos consta e em conformidade com o parecer ministerial, 

extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do 

Digesto Processual Civil, deferindo a guarda do menor em favor de sua 

genitora, bem como alimentos e o direito de visitas a seu genitor, na forma 

acordada (ID: 13554063). 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de julho de 2018. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008605-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1008605-33.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por G.E.S., representado 

por sua genitora, Sr.ª J.S.S., em face de E.A.S. (qualificados nos autos). 

2. A parte executada informou a quitação do débito alimentar (ID: 

11176443), requerendo a extinção do feito, sendo que a parte exequente 

manifestou a sua concordância com o requerido. 3. O representante do 

Ministério Público, no ID: 14868643, manifestou-se pela extinção do 

processo. 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 executada (ID: 

12570737), bem como da concordância da parte exequente (ID: 

12935272), 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, 27 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002618-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. C. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. P. (RÉU)

G. D. S. B. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002618-16.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA 

aforada por W.C.P., representado por sua genitora, Sr.ª R.F.C.P., em face 

de D.A.P. (qualificados nos autos). 2. No ID: 12591845, a parte executada 

informou o pagamento integral do débito, requerendo a extinção do feito. 3. 

A parte exequente, no ID: 13955448, confirmou o adimplemento do débito 

alimentar e requereu a extinção do feito. 4. O representante do Ministério 

Público, no ID: 14857815, manifestou-se favorável ao requerimento das 

partes. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

e DECIDO. 6. 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. 7. Diante da manifestação da parte exequente, no ID: 

13806461, 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. 8. 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. 

9. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

10. 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, 30 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005135-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. A. (ADVOGADO(A))

A. P. D. M. (REQUERIDO)

B. F. T. R. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1005135-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA aforada por G.L.S. em face de 

A.P.M. (qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, 

conforme termo de audiência de ID: 15067273. 3. O representante do 

Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do acordo. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e estão bem representadas. 6. 

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado no ID: 15067273, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. Ante o exposto, 

atendendo a tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o 

parecer ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 

487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, para deferir a guarda 

compartilhada do menor em favor das partes (qualificados nos autos). 8. 

Expeça-se o competente termo de guarda compartilhada do menor em 

favor das partes. 9. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 10. Notifique-se o representante do Ministério Público. 11. 

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, a presente 

transita em julgado com sua publicação, assim, arquivem os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de setembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008686-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. J. (ADVOGADO(A))

G. A. B. M. (ADVOGADO(A))

P. H. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. H. C. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1008686-79.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CURATELA aforada por P.H.A em face de S.L.H. C. (qualificadas nos 

autos). 2. Foi realizado o relatório de estudo por equipe multidisciplinar de 

ID: 1359623, atestando a incapacidade da parte requerida. 3. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 269 de 430



As partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução, pelo que passo 

diretamente ao exame do meritum causae. 5. Pela análise minuciosa dos 

autos, verifica-se que a parte requerida deve, realmente, ser interditada, 

pois, conforme perícia realizada, concluiu-se que é portadora de 

enfermidade que lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e 

administração dos bens, o que só corrobora as alegações e documentos 

contidos na peça vestibular. 6. Dessarte, diante das provas colhidas, 

verifica-se que é medida necessária a decretação da interdição ora 

pleiteada. 7. Contudo, não obstante a necessidade da parte curatelada no 

caso em apreço, insta salientar às partes que se trata de uma medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias 

do caso, devendo durar o menor tempo possível, isto é, a situação de 

interdição pode ser revista a qualquer tempo se houver regressão/cura da 

enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 8. De igual modo, registre-se, 

ainda, que a interdição ora decretada afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não 

alcançando os direitos da parte interditanda ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. 9. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para se casar, constituir união estável, exercer os 

direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito sobre decidir o número 

de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família 

e à convivência familiar comunitária, além de exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 10. No mais, ressalto à parte 

curadora quanto às disposições criminais constantes do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, mais precisamente nos arts. 

89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, 

proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 

de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime 

é cometido: I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;” “Art. 90. Abandonar pessoa com 

deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou 

congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as 

necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei 

ou mandado.” (grifamos) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, 

qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a 

pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” 11. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 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 S.L.H.C. (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 curadora 

da parte interditada a parte requerente, Sr.ª P.H.A.. 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, 31 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 771988 Nr: 3159-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos dezenove (19) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e 

dezoito (2018), às 14h, neste Município e Comarca de Rondonópolis, no 

Auditório da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, onde se 

encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. 

Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, a quem o MM. Juiz ordenou 

que, após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão na 

audiência de instrução e julgamento, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE intentada por 

MARGARETH DA LUZ RODRIGUES em face de Josyane Alves dos Santos 

e Josilene Alves dos Santos, representantes do Espólio de José Alves 

dos Santos. Feito o pregão, foi constatada a presença da requerente 

acompanhada por sua patrona, Dr.ª Laura Araújo da Silva, bem como a 

presença do requerido acompanhado por seu advogado, Dr. Estevão 

Pinheiro Jota.

Aberta a audiência, tentada a conciliação esta restou inexitosa, sendo 

colhidos os depoimentos pessoais das partes, além de serem ouvidas uma 

testemunha da parte autora e duas da parte requerida. Dada a palavra à 

advogada da requerente, pela mesma foi dito: “MM. Juiz, requer prazo 

para a apresentação de memoriais escritos.” Dada a palavra ao advogado 

do requerido, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, requer prazo para a 

apresentação de memoriais escritos.” A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida 

a seguinte DELIBERAÇÃO: “Vistos etc., não havendo mais provas a serem 

produzidas, dou por encerrada a instrução processual. Concedo o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para a apresentação de memoriais por escrito 

pelas partes, de comum acordo com isso. A seguir, venham os autos 

conclusos para sentença. Expeça-se o necessário. Os presentes saem 

intimados. Cumpra-se.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que se 

encerrasse o presente. Eu, _____________________, Rodrigo Kurz 

Roggia Júnior, Assessor de Gabinete I, lavrei o presente termo, que vai 

devidamente assinado.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 815534 Nr: 1406-11.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMN, MNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21607/0, JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - 

OAB:15.290/2000

 24. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

improcedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 487, inciso 

I, do Estatuto Processual Civil.25. Sem condenação em custas e nem em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça.26. 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, 18 de setembro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 278335 Nr: 2081-96.2001.811.0003

 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: MIDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSBDL, EDLFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 
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OAB:11602/MT

 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.: 767665 Nr: 1178-70.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1178-70.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C.C. PARTILHA DE BENS aforada por JOSÉ MILTON DE ARAUJO 

em face de ALCILENE BATISTA DA SILVA (qualificados na peça 

vestibular).

2. A inicial, de fls. 04/14, foi instruída com os documentos de fls. 15 usque 

34.

3. Citada, à fl. 39, a requerida deixou o prazo de resposta transcorrer in 

albis (fl. 59).

4. À fl. 66 foi decretada a revelia da parte requerida.

5. Realizada audiência de instrução e julgamento, às fls. 88/89, a parte 

requerida não compareceu, sendo que a parte requerente manifestou pela 

procedência dos pedidos da exordial.

6. O representante do Ministério Público não intervém no feito (fl. 90).

7. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

8. As partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução.

9. Considerando que a requerida não contestou o pedido inicial, sendo 

decretada a sua revelia (fl. 66), aplico os efeitos previstos no art. 344, do 

Código de Processo Civil, aceitando como verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, sendo que estes acarretam as consequências jurídicas 

apontadas na inicial.

10. Cediço que a união estável se materializa através da livre união afetiva 

de pessoas de modo público, contínuo e duradouro, com fito de formar 

família. Tal conceito encontra-se disposto no art. 1.723, do Diploma Civil, in 

litteris:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 

(grifamos)

11. Ademais, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o que 

outrora se denominava concubinato passou a ser reconhecido como união 

estável, conforme dispositivo legal expresso no art. 226, §3º:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 

sua conversão em casamento.” (grifo nosso)

12. Coadunando-se com o texto constitucional supracitado, na seara 

doutrinária, muito já se discorreu acerca do instituto da união estável, 

tendo-se que: “a união estável, por seu turno, não se coaduna com a mera 

eventualidade na relação e, por conta disso, ombreia-se ao casamento em 

termos de reconhecimento jurídico, firmando-se como forma de família, 

inclusive com expressa menção constitucional (CF, §3º, do art. 226).” (in 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de 

direito de família. v. 6. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 426)

13. Isto posto, cumpre-nos aclarar que, do exame detido dos autos, 

pode-se inferir dos documentos que instruem a exordial e do depoimento 

pessoal do requerente que as partes de fato mantiveram uma união 

estável entre si.

14. Assim, comprovada a relação de união estável havida entre os 

litigantes, mister se faz tratar da divisão do patrimônio adquirido pelos 

conviventes.

15. Quanto à partilha do patrimônio amealhado pelo casal, a Súmula 380, 

do STF, reza que:

“Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é 

cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido 

pelo esforço comum.”

16. Dito isso, configurada a união de fato havida entre as partes, bem 

como que o imóvel descrito nos autos (fl. 06), foi adquirido pelo esforço 

comum dos companheiros, durante a convivência, deverá ser partilhado 

na forma da lei civil, na proporção de 50% para cada um dos conviventes.

17. Sobre o tema anoto o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

CUMULADA COM PARTILHA DO PATRIMÔNIO. CONTROVÉRSIA ACERCA 

DA INCLUSÃO DE UM DOS BENS MÓVEIS NA PARTILHA. VEÍCULO 

ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO 

ABSOLUTA. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCLUSÃO DO BEM 

NA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. Uma vez caracterizada a união estável, os bens adquiridos 

onerosamente, na constância da relação, pertencem a ambos os 

companheiros, não havendo, sequer, necessidade de comprovação do 

esforço comum (colaboração recíproca), que é presumido, de forma 

absoluta, pela lei. (TJ/BA. Classe: Apelação, Número do Processo: 

0018667-36.2011.8.05.0001, Relator (a): João Batista Alcantara Filho, 

Primeira Câmara Cível, Publicado em: 02/10/2015).”

18. Sendo assim, determino que o bem imóvel seja avaliado judicialmente e 

posteriormente alienado pelos litigantes, sendo que o valor oriundo da 

venda deverá ser rateado proporcionalmente entre as partes.

19. Registre-se, em arremate, que qualquer dos litigantes poderá comprar 

a quota parte do outro para ter a propriedade do bem, exercendo o direito 

de preferência, que se iniciará pela requerida, uma vez que ela está 

residindo no imóvel. Tendo em vista que a requerida é revel e não tem 

comparecido aos atos do processo, o valor auferido na venda judicial do 

imóvel cabente a ela deverá ser depositado judicialmente em conta 

vinculada a este processo, até que compareça e requeira seu 

levantamento.

20. No mais, ficará a requerida com a propriedade da motocicleta 

HONDA/BIZ 125 ES (fl. 31) e o requerente a do automóvel VW/CROSSFOX 

(fl. 32), restando satisfeita a partilha dos bens do casal.

21. No que tange aos débitos mencionados pela parte autora, no valor de 

R$ 32.877,33, verifico que foram realizados durante o período da união 

estável, motivo pelo qual a parte requerida deve ser responsabilizada na 

proporção de 50% destes, sendo que a outra metade será de 

responsabilidade da parte autora, devendo ser atualizado o valor pelo 

INPC e pagos na medida em que forem demandados pelas empresas 

detentoras dos créditos.

22. Destarte, gizadas tais razões de decidir, levando-se em consideração 

os documentos carreados ao caderno processual, outro caminho sem 

dúvida não há senão a procedência dos pedidos iniciais.

23. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedentes os pedidos formulados na inicial, em consonância com o art. 

487, inciso I, do Digesto Processual Civil e art. 1.723, do Código Civil, para 

declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre 

JOSÉ MILTON DE ARAUJO e ALCILENE BATISTA DA SILVA (adrede 

individualizados) e decretar a sua dissolução, com a partilha do bens 

descritos na exordial, na forma estabelecida nesta sentença, devendo ser 

expedidos os mandados e ofícios competentes para o seu integral 

cumprimento.

24. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis 

que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

25. 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, 14 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 444943 Nr: 125-93.2011.811.0003

 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: RAJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY CHILANTE - OAB:

 9. Serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação, conforme 

dicção do art. 895, do Código de Ritos, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, sendo 

que caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. 10. O 

lance mínimo no leilão de imóveis em quaisquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891, do CPC). 11. 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. 12. Em seguida, 

caso reste infrutífero o leilão, fica, desde já, autorizada a venda direta do 

bem penhorado nos autos, devendo este se dar também pelo leiloeiro 

designado, no prazo de 90 (noventa) dias, nas mesmas condições de 

aquisição já fixadas pelo juízo. 13. Se também inexitosa a venda direta do 

bem, havendo propostas de compra em valores inferiores aos balizados, 

estas serão submetidas ao juízo para apreciação. 14. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de fl. 412. 15. Intime-se 16. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de setembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 722872 Nr: 3880-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDC, MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 Processo n.º 3880-57.2013.811.0003

Vistos em correição.

1. Apensem-se os autos aos Procs. Códs. 718021 e 366473.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

 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.: 784149 Nr: 7817-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMV, VBMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJFG, JAG, LAG, JFA, LAG, MDSVG, AJDS, 

LAG, JAG, FFG, JDS, AATDS, AFDS, MASA, JAT, MAT, CAG, MFG, ATDS, 

SADS, JFDS, MDS, AMT, EAG, MLGD, PD, FJDS, JAC, JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso I, do 

Código de Ritos, dando por prejudicado o pleito de fls. 163/169.11. Sem 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios, eis que 

incabíveis a espécie.12. Notifique-se o representante do Ministério 

Público.13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se aos 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 REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 814537 Nr: 1039-84.2016.811.0003

 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: IOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE IONDAS LIMA DE 

ANDRADE - OAB:22.889, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 Processo n.º 1039-84.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Já que é tempestiva, conforme certidão de fl. 86, recebo a apelação de 

fls. 78/85 (art. 1.012, caput, CPC), nos seus efeitos devolutivo e 

suspensivo.

 2. Considerando que as contrarrazões já foram apresentadas (fls. 89/92), 

certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no art. 346, da CNGC.

3. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003571-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. L. (AUTOR(A))

A. C. D. M. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

G. R. L. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003571-43.2018.8.11.0003 Vistos etc., Abra-se vista ao Núcleo de 

Prática Jurídica (Uniasselvi) para fins de emendar a inicial declinando com 

maior precisão os dados do endereço do requerido, notadamente a 

cidade, e o número da BR em que o sítio está localizado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC). Às 

providencias. Rondonópolis-MT, 15 de maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006069-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEODETE DE PINHO CARVALHO (REQUERENTE)

NAIAMY ZWICK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLA KAROLINE LOPES CARVALHO (INVENTARIADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO LOCALIZEI o comprovante do recolhimento 

das taxas e custas judiciarias, CONFORME INFORMADO NA PETIÇÃO ID 

14863210, RAZÃO PELA QUAL RENOVO A INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009887-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. C. (REQUERENTE)

J. T. F. C. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. A. (REQUERIDO)

M. R. D. S. D. A. (REQUERIDO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 
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FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 12969188 .

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010479-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

ALINE DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelo Aparecido Justi (RÉU)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR A MANIFESTAR-SE, NO 

PRAZO LEGAL, EM VISTA A DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATORIA, ID. 

13290584.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001542-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

D. P. G. D. E. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR contestação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 281105 Nr: 4554-55.2001.811.0003

 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: ORIVALDA TEIXEIRA DA SILVA, URANILDA TEIXEIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ESTER PADUA DA SILVA, 

ESPOLIO DE VIRGINIO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:MT 3.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Custas ex lege. Sem honorários.Após o trânsito em julgado, se 

nada requerido, expeça-se formal de partilha na forma vindicada (fls. 

367/378), atentando-se os interessados que a transmissão efetiva do 

aludido patrimônio perante o SRI competente dependerá da prévia 

regularização do título traslantivo do imóvel, porquanto ausente o registro 

formal da individualização da r. área, requisito este indispensável à 

oficialização da cessão de direitos pretendida, conforme já asseverado no 

decisum de fl. 356, sobretudo porque a matrícula apresentada não conta 

com qualquer retificação ou averbação do fracionamento (fl. 380). 

Destarte, deixo de determinar a expedição da carta de adjudicação em prol 

do cessionário, em razão da indivisibilidade do imóvel e do condomínio 

existente entre os envolvidos, remanescendo aos interessados o 

cumprimento da obrigação imposta na Lei de Registros Públicos, em seus 

arts. 167, II, ‘4’, 169 e 213, II.Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, 

após a expedição do quanto necessários aos interessados, abra-se vista 

à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e procedendo-se às 

anotações necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 438311 Nr: 6978-55.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELA NEME RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:4055/MT, RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Prima facie, por estarem preenchidos os requisitos legais, mormente por 

se tratar de herdeiros maiores e capazes, DEFIRO a conversão do 

presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO SUMÁRIO. 

Procedam-se as devidas retificações no sistema Apolo e capa dos autos.

Mantenho no encargo de inventariante a Sra. ISABELA NEME RIBEIRO DOS 

REIS, independentemente de termo.

2. Doravante, a par do decurso do lapso solicitado derradeiramente, 

reitere-se a intimação da inventariante pessoalmente, bem como por 

intermédio de sua patrona constituída para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir integralmente o decisum de fl. 959, notadamente a fim de 

colacionar ao feito o plano final de partilha, acompanhado de cópia dos 

documentos pessoais (CPF e RG) e certidão de nascimento/casamento da 

sucessora Mariana, sob pena de extinção.

No mais, no aludido prazo, deverá a inventariante apresentar a carta de 

desalienação do automóvel descrito no documento de fls. 42, sob pena de 

restar inviável proceder-se à partilha quanto a esse ponto haja vista a 

natureza do gravame que recai sobre o veículo.

 3. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto no item ‘2’ da presente decisão, 

sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito (CPC, 485, 

IV). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 386577 Nr: 306-36.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRHD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT

 INTIMAÇÃO da parte devedora FRANKLIN RAFAEL HERNANDEZ na 

pessoa de seu advogado constituído nos autos, Dra. Elizete Ramalho 

Gerino OAB-MT 5.614 (fl. 92), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento do débito constante do pedido de fls. 509/512, qual seja, R$ 

82.636,14 (oitenta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e quatorze 

centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 732781 Nr: 12912-86.2013.811.0003

 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: MARILEIDE MILHOMEM MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAIMUNDO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, MARIELE DE LIMA 

MUNIZ - OAB:8.943/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:MT/12.219-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão de fl. 118, IMPULSIONO os autos à 

DISTRIBUIÇÃO para que proceda à retificação do valor atribuído à causa, 

devendo constar o valor dos bens do Espólio, qual seja, R$ 8.947.337,00 

(oito milhões e novecentos e quarenta e sete mil e trezentos e trinta e sete 

reais) - fl. 187, devendo a parte autora promover o recolhimento 

complementar das custas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 757560 Nr: 11849-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSALINA VIEIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NIVALDO MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

01. Resolvida a questão prejudicial externa a que alude a decisão de fl. 85, 

determino a retomada da marcha processual.

 02. Doravante, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar as últimas declarações, acompanhadas do plano de 

partilha, bem como os seguintes documentos: a) cópia da certidão de 

nascimento do falecido; b) certidão negativa de testamento, nos moldes do 

art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento indispensável à 

propositura da presente ação.

03. Outrossim, considerando-se que no documento do veículo automotor 

indicado na exordial consta gravada alienação fiduciária firmada entre o 

extinto e terceira pessoa (fls. 15), faculto à inventariante comprovar a 

anuência da credora da r. obrigação relativamente à pretensa 

transmissão, sob pena de restar impossibilitada a inventariança do r. bem.

04. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente para fins do art. 485, §1º 

do CPC.

05. Se porventura restar frustrada a intimação pessoal da inventariante, 

determino sua intimação por edital, com prazo de 15 dias, para fins e 

prazo do quanto disposto no presente decisum, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745054 Nr: 4985-35.2014.811.0003

 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: JUCIMEIRE ISOTON BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROBERTO BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DOURADO MACHADO 

ROCHA - OAB:OAB/MT 19105, REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI - 

OAB:11832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. Ab initio, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a distribuição da ação de Alvará de Outorga de 

Escritura Pública a que alude o petitório retro, conforme apontado no 

decisum de fl. 111.

Em seguida, promova-se o apensamento do presente feito aos doravante 

distribuídos e renove-se a conclusão.

Anoto, oportunamente, que remanesce de apresentação a certidão 

negativa de débito municipal expedida em nome do autor da herança, 

tendo em vista que aquela colacionada às fls. 116/117 se refere a pessoa 

alheia a demanda.

2. Outrossim, a inventariante deverá apresentar, em igual lapso, o plano 

final de partilha, na forma legal, seguindo-se vista dos autos à sucessora 

Loange para, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Sem prejuízo, indefiro o oficiamento junto à Sefaz/MT, porquanto a 

comprovação da regularidade fiscal do falecido é incumbência própria da 

representante legal do espólio para fins de ultimar o inventário, sobretudo 

diante da existência de interesse de incapaz no feito.

Destarte, reitero a necessidade de apresentação do aludido documento, o 

qual haverá de aportar aos autos previamente a homologação da partilha, 

sob pena de inviabilizar o deslinde da ação.

4. Por último, cumpra-se o item ‘6’ de fl. 111-verso.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 807469 Nr: 17173-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBMS, SEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, HOMOLOGO o acordo constante nos autos e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento. Exaurido o prazo, fica 

o exequente ciente da necessidade de requerer o necessário ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que acaso 

silencie o juízo interpretará que operou-se a quitação do feito, 

extinguindo-se por presunção de quitação do acordo.Sem custas e 

honorários ante à gratuidade da Justiça precedentemente deferida a 

exequente, restando deferido, outrossim, o r. beneplácito legal ao 

executado.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 de setembro de 

2018.CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 870793 Nr: 6850-88.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEM, GBMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PARIZZI SOLETTI - 

OAB:15516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, devido à perda superveniente do objeto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil, por não haver interesse processual no seu 

prosseguimento.Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça que 

ora defiro às partes.Após o trânsito em julgado, observadas as 

f o r m a l i d a d e s  l e g a i s ,  a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s . I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 de setembro de 2018.CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 776098 Nr: 4646-42.2015.811.0003

 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: DEICE SANTOS DA COSTA, DARCIO SANTOS DA 

COSTA, AGMSC, MMSC, FABYA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIRCE SANTOS DA COSTA, 

DARIO PEREIRA DA COSTA, DAURICE SANTOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Indefiro o pedido de suspensão do feito nos moldes do quanto postulado 

às fl. 127/128, porquanto a medida invocada fere a expectativa de 

duração célere do processo por ofensa ao princípio da razoabilidade, 

previsto no artigo 5°, inciso LXX, da Constituição Federal, estando o feito 

inserto, inclusive, nas metas prioritárias do CNJ.

 Mesmo que assim não se entendesse, insta registrar que a suspensão do 

inventário é medida que se mostra cabível quando demonstrado direito 

líquido e certo do credor ou nas hipóteses em que houver efetiva 

comprovação documental apta a conferir verossimilhança na alegação, 

situação bem diversa da casuística ora vivenciada.

No caso em exame, o pedido tem embasamento em mera expectativa de 

um provimento judicial positivo, circunstância que, por si só, não é apta a 

ensejar a pretensa suspensão do trâmite deste processo de inventário ex 

vi a disposição legal constante do art. 643 do CPC, a contrario sensu.

Assim, intime-se a intime-se a inventariante para que, no prazo 15 (quinze) 

dias, venha a conferir cumprimento integral ao decisum anteriormente 

lançado, notadamente ao quanto disposto nos itens 3 e 4, que ora reitero, 

sob pena de remoção.

No mais, certifique-se a Serventia se houve manifestação dos herdeiros 

citados às fls. 67 e 69.

Com a apresentação do novel plano de partilha e depois de atendido o 

quanto disposto na aludida decisão, colha-se parecer ministerial e 

renove-se a conclusão.

 Intimem-se e dê-se ciência ao Ministério Público.

 Rondonópolis, 14 de setembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 906296 Nr: 7163-15.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNA, AMDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos INDEFIRO 

LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas, eis que defiro ao exequente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Sem honorários.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo e 

arquivando-se os autos. P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 906297 Nr: 7164-97.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNA, AMDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos INDEFIRO 

LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas, eis que defiro ao exequente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Sem honorários.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo e 

arquivando-se os autos. P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 739922 Nr: 1927-24.2014.811.0003

 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: CLEIA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Indefiro o sobrestamento do feito nos moldes vindicados à fl. 84, haja 

vista que o crédito sob o qual se fundamenta o pedido ainda remanesce 

de constituição definitiva, em razão do caráter precário do título, passível 

de ser modificado em grau recursal, apresentando-se, por ora, como mera 

expectativa de direito.

Destarte, a existência da referida ação em curso não constitui qualquer 

das causas autorizativas de suspensão do processo inscritas no art. 313, 

do CPC, inexistindo dependência entre o andamento do presente inventário 

e o julgamento daquela causa, notadamente em face da possibilidade de 

sobrepartilha de eventuais valores aptos a integrar o acervo hereditário, a 

depender do resultado do r. julgamento.

2. Outrossim, verifico que a inventariante sequer promoveu os atos 

necessários ao deslinde do feito, conforme determinação contida às fls. 

77/78, anotada há aproximadamente um ano, demonstrando o patente 

desinteresse processual e a inexistência de pressupostos de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Doravante, intime-se a inventariante pessoalmente, bem como por 

intermédio de seu patrono constituído para, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, adotar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular 

do feito, sob pena de extinção (art. 485, IV, do CPC).

Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto acima, sob pena de extinção 

do processo sem julgamento de mérito. Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

3. Adotadas as providências, tornem-me conclusos.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 811880 Nr: 44-71.2016.811.0003

 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: MJTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo a 

presente medida cautelar, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

eis que o feito tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Sem 

honorários.Preclusa a via recursal, arquive-se. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.P. I.Rondonópolis, 14 de setembro de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 761231 Nr: 14075-67.2014.811.0003

 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: DIEGO ROHDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JAIME ROHDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT, 

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - OAB:16660, Marcos Nesello - 

OAB:17454 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência dessas considerações, considerando que há 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Sem custas 

ante a gratuidade da Justiça que ora defiro. Sem honorários.Após 

certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com 

devidas as baixas, anotações e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intime-se.Rondonópolis, 14 de setembro de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 845006 Nr: 10015-80.2016.811.0003

 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: LENI DE FREITAS CARDOSO, THIAGO MONTEIRO 

RAVAGNANI CARDOSO, PAULA ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT18263, jorge henrique carvalho konrad - 

OAB:20.196, JULIO TARDIN - OAB:4479, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. A teor do pedido constante à fl. 135, efetivo pesquisa 

perante o Sistema BacenJud para fins de apurar a existência de eventual 

saldo bancário aplicado em instituição financeira em favor do falecido 

PAULO ALVES CARDOSO, conforme extrato anexo. Lancei também 

pesquisa perante o sistema RENAJUD em busca de veículos existentes em 

nome do falecido, conforme extrato anexo.Outrossim, indefiro os demais 

pedidos manejados pela Fazenda Pública Estadual, relativamente a 

apresentação das certidões negativas de débito,.. 2. , retifique-se a 

habilitação do causídico representante do herdeiro Thiago, a fim de 

constar com exclusividade o Dr. Julio Tardin (fl. 131).3. Sem prejuízo, 

reitere-se a intimação da inventariante para fins de cumprimento integral 

do penúltimo parágrafo de fl. 120, no prazo de 20 (vinte) dias, assim como 

para apresentação dos seguintes documentos: a) Guia de Informação e 

Apuração do ITCD acompanhado do respectivo comprovante de 

recolhimento ou isenção do tributo; b) certidão negativa de débito 

municipal, estadual (expedida pela PGE) e federal em nome do falecido; c) 
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cópia dos documentos pessoais do autor da herança; d) RG da cônjuge 

supérstite; e) certidão atualizada da matrícula dos bens testados nos itens 

‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘10’, ‘11’ e ‘12’, devidamente registrados em nome do falecido, 

assim como documento comprobatório dos direitos autorais citados à fl. 

60-verso, item ‘13’, bem como documento do veiculo a que alude o extrato 

anexo extraído do sistema RENAJUD.Oportunamente, intimem-se os 

advogados dos demais herdeiros, a fim de colacionarem, em igual lapso, 

cópia da certidão de nascimento ou casamento de Thiago, Paula e Rhaniel 

e RG da sucessora Paula, tudo sob pena de extinção.4. Ainda, 

considerando o teor da certidão do Sr. Gestor Judiciário inclusa à fl. 124 e, 

ciente de que a apresentação dos documentos faltantes ocorreu pelo 

herdeiro Thiago, sendo este, portanto, detentor de tais informações, 

proceda a intimação do mesmo, via DJe, para colacionar ao feito, no prazo 

de 20 (vinte) dias, as aludidas páginas (24-35).5.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 794719 Nr: 12251-39.2015.811.0003

 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: EDMLCDS, LJDSP, GDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRNDS, VLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 Vistos etc.,

Haja vista a interposição de recurso de apelação pela parte requerida em 

face da sentença de fls. 183/191 prolatada por este juízo, observando o 

disposto no art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil e, com fulcro no 

art. 1.010, §3º, do mesmo diploma, remeto os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça para apreciação do r. recurso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 18 de setembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 445103 Nr: 285-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDM, KKBDM, JOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARIA CARDOSO 

SILVA - OAB:

 Vistos etc.,

01. Prima facie, diante da regularização processual de fl.118/119, 

promova-se a retificação no sistema quanto ao polo ativo no tocante à 

Ketlen Karren Bazília de Moraes.

02. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária à exequente, conforme 

requerido, com fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código de 

Processo Civil.

03. Por oportuno, promova a retificação do endereço da parte exequente e 

de sua representante legal, conforme indicado às fls. 107.

04. Ademais, a par do requerimento derradeiramente formulado, invocando 

o Princípio da Cooperação inserto no art. 6º, do CPC e, objetivando 

conferir celeridade ao feito, efetivei pesquisa perante o sistema CAGED, 

obtendo informações de que o executado ostenta vínculo empregatício em 

aberto, desde 1º/08/2000, conforme extrato que segue anexo.

Destarte, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Em seguida, colha-se parecer ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 18 de setembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 446252 Nr: 1434-52.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTHIA SAMILLY OLIVEIRA GONCALVES, AJOG, 

ADOILSON GONCALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GIOVANA OLIVEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO AMARAL DE FREITAS 

- OAB:15476/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - OAB:7859-B/MT

 (...).Assim, estando o atual inventariante incurso na hipótese prevista no 

art. 622, inciso II, do CPC e com supedâneo no art. 622 caput do mesmo 

diploma legal, REMOVO DE OFÍCIO O SR. ADOILSON GONÇALVES 

PEREIRA do encargo de inventariante, porquanto “A destituição do 

inventariante pode ocorrer de ofício, quando configuradas uma das 

hipóteses do art. 995 do Código de Processo Civil.” (AGV 3140149 TJPE, 

3ª Câmara Cível, Publicação 17/02/2014, julgamento 23/01/2014, Relator 

Itabira de Brito Filho).Atenta a ordem de preferência para o exercício da 

inventariança, estabelecida no art. 617 do CPC, NOMEIO INVENTARIANTE 

a herdeira CINTHIA SAMILLY OLIVEIRA GONÇALVES, facultando-a a 

firmar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias.2. Outrossim, 

HOMOLOGO o auto de avaliação acostado à fl. 86 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, tendo em vista a ausência de oposição dos 

herdeiros e do ente ministerial.3. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a 

novel inventariante para apresentar o plano final de partilha, no endereço 

indicado à fl. 115, no prazo de 10 (dez) dias, de forma especificada, 

constando expressamente a quota parte atribuída a cada herdeiro. Deverá 

aportar ao feito, em igual lapso, os seguintes documentos: a) Guia de 

Informação e Apuração do ITCMD, acompanhada do respectivo 

comprovante de pagamento do tributo ou declaração de isenção do 

mesmo; b) certidão negativa de débito estadual (expedida pela PGE) em 

nome da falecida; c) comprovante de situação cadastral da empresa 

objeto do acervo (fls. 24/26), tudo sob pena de extinção do feito por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo (art. 485, IV, do CPC).Intime-se também o causídico 

constituído pela r. sucessora, conforme instrumento de procuração 

colacionado à fl. 98.4. Após, com ou sem manifestação, renove-se a 

conclusão.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719809 Nr: 849-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSR, AMGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14.924-MT

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 430403 Nr: 12302-60.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDM, KKBDM, JOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOAO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, JOÃO 

RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23385/O, SAMARA DALLA COSTA 

ALVES - OAB:19974, VANDERLEA SOMMER - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Vistos etc.,

01. Prima facie, verifica-se que a exequente Ketlen Karren Bazília de 

Moraes atingiu a maioridade no curso do processo, promovendo a devida 

regularização processual às fls. 104/105, todavia, não houve a devida 

retificação no sistema e capa dos autos.

Destarte, em que pese a certidão retro, nota-se que a exequente Ketlen 

não foi devidamente intimada acerca da decisão de fls. 113.

02. Diante disso, intime-se a exequente pessoalmente, no endereço 

declinado às fls. 104 e 111, para fins de manifestar interesse no feito, 

dando regular andamento ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III e §1º).

Decorrido o prazo sem manifestação, após a intimação pessoal, 

certifique-se e tornem conclusos.

03. Por fim, restando inexitosa a intimação pessoal, intime-se por edital 

para fins e prazo do quanto disposto no item 02 desta decisum, sob pena 

de extinção do processo sem julgamento de mérito (CPC, 485, III). Prazo do 

edital: 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747854 Nr: 6649-04.2014.811.0003

 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: CLARI AGOSTINETTO, ALINE ANGELA AGOSTINETTO, 

CLARI AGOSTINETTO JUNIOR, CLAUDIO ROBERTO OTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALEVINE MARIA LUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAYANE INÁCIO PARREIRA - 

OAB:20241, PATRÍCIA CARMO MARTINS - OAB:16844, SAJUNIOR 

LIMA MARANHAO - OAB:6356, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo de 15 (quinze )dias, 

manifestar-se acerca da resposta de ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 885390 Nr: 11985-81.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARP, JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:24142/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se qaunto à impugnação de fls.35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 447515 Nr: 2695-52.2011.811.0003

 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: JDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJFM, EDAAM, SAG, FAG, ADSA, RAP, CAM, 

SADFN, AAM, ADSA, JAADF, EADF, EDSG, MDSM, GBA, GAB, RCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) patrono (a) da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se acerca das certidões negativas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 706643 Nr: 1369-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004074-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DA SILVA NUNES SALLES (REQUERENTE)

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. VINICIUS LOPES 

RAIMUNDO, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005488-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

EDITORA GLOBO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1005488-97.2018.8.11.0003 VISTO. EDITORA GLOBO S/A 

ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de urgência em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que o PROCON de 

Rondonópolis lhe impôs uma multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), em razão da Reclamação formalizada pela consumidora Joana Dias 

de Oliveira (FA nº 51.003.001.14-0003953). Informa que na reclamação a 

consumidora relata que constatou a existência de cobranças na fatura do 

seu cartão de crédito em nome da Editora Globo, as quais eram 

desconhecidas por ela, pelo que recorreu ao Procon solicitando o 

cancelamento do serviço e o ressarcimento dos danos materiais. Afirma 

que na audiência de conciliação esclareceu que o contrato objeto da 

reclamação havia sido cancelado, bem como que havia solicitado o 

estorno de R$ 384,10 (trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) 

e providenciaria o depósito bancário no valor de R$ 94,70 (noventa e 

quatro reais e setenta centavos). Assevera que apesar da composição 

amigável das partes o Procon decidiu pela aplicação de multa, sob o 

fundamento de que a Editora teria infringido os artigos 6º, inciso X, 20 e 

42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta 

que a multa foi arbitrada de forma totalmente imotivada, pois a reclamação 

da consumidora foi atendida. Além disso, faz as seguintes alegações: 

ausência de notificação válida da sanção imposta; inexistência de prática 

infrativa; não cabimento de restituição em dobro na hipótese dos autos; 

não observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na 

aplicação da multa. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de 

urgência, para o fim de suspender a exigibilidade da multa (inscrição na 

dívida ativa), bem como o curso da Execução fiscal até o julgamento final 

da presente ação. É o relatório. Decido. De acordo com o Código de 

Processo Civil, 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 (art. 300). No caso dos autos, 

verifica-se que a autora foi multada em razão de suposta infração aos 

artigos 6º, inciso X, 20 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa 

do Consumidor. Pelo conjunto probatório trazido os autos, verifica-se que 

a tutela de urgência pretendida não deve ser acolhida. Isso porque, 

sopesados os argumentos levantados pela autora, pode-se afirmar que 

suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade 

necessário ao deferimento da tutela de urgência, notadamente quando 

sobre os atos da administração incide o princípio da legalidade e da 

presunção de veracidade. A irresignação da parte não se revela 

suficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações da autora, 
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visto que inexiste prova segura nesta fase inicial a comprovar de plano o 

seu direito, pois, ao que consta, a multa é válida (artigo 18, do decreto nº 

2.181/97) e aplicada em razão de processo administrativo regular, no qual 

a requerente, em princípio, foi devidamente notificada e exerceu a ampla 

defesa e o contraditório. Além disso, a inscrição da autora na dívida ativa 

não atrapalha a condução normal de seus negócios, pois inúmeras 

empresas, de grande porte, possuem débitos inscritos na Dívida Ativa, e 

nem por isso deixam de exercer suas atividades. Dessa forma, a tutela de 

urgência almejada não merece acolhida, uma vez que não restaram 

preenchidos os requisitos legais, não só por ausência da probabilidade do 

direito da autora, como também pela ausência de perigo de dano. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não 

admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo 

fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 13 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005176-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JOSE JURANDIR MEDINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 15/09/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007576-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO (ADVOGADO(A))

DANIELE NOGUEIRA PEREIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO SÁ CORREA DE 

RONDONOPOLIS -MT (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1007576-11.2018.8.11.0003 VISTO. DANIELE NOGUEIRA 

PEREIRA DE SOUZA ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do DIRETOR DA PENITENCIÁRIA REGIONAL MAJOR ELDO DE 

SÁ CORRÊA (MATA GRANDE), aduzindo, em síntese, que houve violação 

de direito líquido e certo do impetrante, já que referida autoridade praticou 

ato ilegal ao suspender o direito de visita da impetrante ao seu convivente. 

Consta na inicial que a impetrante é convivente do reeducando Marcelo 

Zambonine e, em 26 de agosto de 2018, foi visita-lo no complexo da 

penitenciária Mata Grande, ocasião em que passou pela revista rotineira 

sem qualquer obstáculo. Todavia, ao adentrar o corredor do complexo 

uma agente ordenou que ela retornasse para entregar o brinco para o 

chefe do plantão, o qual pegou a carteirinha de visita e suspendeu a visita 

da impetrante, solicitando que retornasse na quarta-feira para reaver a 

carteirinha de visita. Aduz que ao retornar na penitenciária na data 

solicitada foi informada que suas visitas estavam suspensas por 30 

(trinta) dias, sem que lhe fosse oportunizada qualquer justificativa. 

Assevera que, na data de 31 de agosto de 2018, foi protocolado um 

pedido de informações acerca do real motivo da proibição de visitas, tendo 

sido comunicado que tal pedido receberia uma resposta dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias. Alega que o ato de proibição de visitas praticado pelo 

impetrado é ilegal, haja vista que é direito do preso receber vista do 

cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, 

conforme previsto no artigo 41, inciso X da Lei de Execução Penal. Assim, 

requer a concessão de liminar para determinar o restabelecimento das 

visitas da impetrante, nas datas definidas pelo Presídio. É o relatório. 

Decido. O deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, de 

acordo com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à 

demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). A concessão da medida constitui faculdade atribuída ao 

Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, 

dependendo o deferimento da relevância do fundamento do pedido e do 

risco da ineficácia da medida, na hipótese de se aguardar a providência 

final. No caso, a Impetrante busca o restabelecimento das suas visitas ao 

reeducando Marcelo Zambonine, recolhido na penitenciária Mata Grande, 

do qual é convivente. Após detida análise da petição inicial e dos 

documentos apresentados pela impetrante, não vislumbro a plausibilidade 

do direito invocado a ensejar a concessão da liminar pretendida. Isso 

porque, os documentos colacionados aos autos não se mostram 

suficientes, nesta fase inicial, para demonstrar que houve violação de 

direito líquido e certo. De acordo com o artigo 41, inciso X, é direito do 

preso receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos 

em dias determinados. No entanto, conforme insculpido expressamente no 

parágrafo único do referido artigo, tal direito poderá ser suspenso ou 

restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Como se 

vê, há previsão legal acerca da possibilidade de suspensão ou restrição 

do direito de visita do preso, mediante ato motivado do diretor do 

estabelecimento. Na hipótese, o relato contido na exordial, por si só, não é 

capaz de comprovar que a suspensão das vistas da impetrante se deu 

exclusivamente em razão dela ter usado brincos na ocasião da visita do 

dia 26/08/2018, mormente porque não há nos autos qualquer elemento 

para corroborar esta alegação. Assim, diante da ausência de elementos 

críveis acerca do real motivo da suspensão das vistas da impetrante ao 

reeducando Marcelo Zambonine, verifica-se que o pedido liminar não 

merece acolhimento. Além do mais, entendo que, nesta fase de cognição 

sumária, seria muito prematuro afirmar que houve ofensa a direito líquido e 

certo da impetrante, até porque, conforme já dito, há permissão legal para 

suspensão do direito de visita do preso mediante ato motivado, de modo 

que se faz necessário aguardar as informações do impetrado para que se 

possa tomar uma decisão mais acertada. Com essas considerações, 

INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de 

que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgue 

necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do presente feito 

ao Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe 

cópia da inicial sem documentos, para, querendo, ingressar no feito (Lei nº 

12.016/09, art. 7º, II). Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não 

informações, manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de 

dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à 

conclusão. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002919-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002919-26.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação para 

concessão do benefício auxílio acidente ajuizada por ROBERTO OLIVEIRA 

FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Vendo somente a necessidade da prova pericial, defiro-a, nomeando a 

empresa FORENSE LAB (e-mail: contato@forenselab.com; telefone (65) 

98112-2338), para realização de perícia médica judicial na data de 13 de 

novembro de 2018, às 08h30min, na sala de reunião deste Fórum. Fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, haja 

vista que o médico perito da empresa nomeada deverá se deslocar da 

Comarca de Cuiabá para realizar a perícia nesta Comarca. Oportuno 

esclarecer que a nomeação de empresa de outra cidade se deu em 

virtude de não existir nesta Comarca profissional que realize perícia 

médica sem receber sua contraprestação previamente ou logo após a 

entrega do laudo. Ademais, diante da excessiva dificuldade da parte 

autora em cumprir o encargo, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, 

DECIDO inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

para que a perícia médica seja produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, 

§2º, da Lei nº 8.620/1993, cabe ao INSS antecipar os honorários periciais 

nas ações de acidente do trabalho, como no caso dos autos. Assim, 

intime-se o INSS para pagar os honorários periciais, através de depósito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 278 de 430



judicial (conta única), no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo para 

pagamento dos honorários periciais sem manifestação ou depósito do 

INSS, devidamente entregue o laudo pericial e prestados todos os 

esclarecimentos necessários, expeça-se certidão de crédito, em favor da 

empresa FORENSE LAB, para cobrança da verba honorária na via própria. 

Intime-se a empresa FORENSE LAB acerca da nomeação e para informar, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qual será o médico responsável 

pela perícia médica do autor. Indicado o perito, intimem-se as partes desta 

decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, quinta-feira, 13 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006063-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1000684-23.2017.811.0003. VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, 14/09/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006119-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1000684-23.2017.811.0003. VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, 14/09/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007636-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (EMBARGANTE)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1000684-23.2017.811.0003. VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, 14/09/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006099-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1006099-50.2018.8.11.0003. EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMBARGADO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS VISTO Certifique-se se a execução está garantida. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 14 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007753-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEI FERNANDES PORTELLA (IMPETRANTE)

ALCIDINEY DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

PROCESSO N º 1007753-72.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se mandado de 

segurança com pedido liminar impetrado por NEI FERNANDES PORTELLA 

contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no qual busca a concessão de liminar para 

determinar o imediato licenciamento do veículo FORD /F250 XLT, placa 

KAD-0355, sem a exigência de prévio pagamento de multas, bem como a 

liberação de tal veículo, independentemente do pagamento das despesas 

de estada. É o relatório. Decido. Inicialmente, mister se faz analisar a 

competência desse Juízo para processar e julgar o presente “mandamus”. 

Compulsando os autos, observo que o impetrante indicou como autoridade 

coatora o DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, o qual possui sede em Cuiabá/MT. Logo, a 

competência para processar e julgar o presente mandado de segurança é 

de uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá. Ressalta-se que a 

competência para conhecer do mandado de segurança é fixada em razão 

da sede funcional da autoridade coatora, conforme jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça que abaixo se ilaciona: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO 

COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 83, 

DESTA CORTE, APLICÁVEL TAMBÉM AOS RECURSOS INTERPOSTOS 

PELA LETRA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A 

jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a competência 

para conhecer do mandado de segurança é a da sede funcional da 

autoridade coatora. II. Aplicável a Súmula 83, desta Corte, aos recursos 

interpostos com base na letra "a", do permissivo constitucional. III. Agravo 

regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1078875/RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0169558-0, 

Superior Tribunal de Justiça, Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, T4 – 

QUARTA TURMA, DJE 27/08/2010). Outros Tribunais coadunam com o 

mesmo entendimento, senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - FIXAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE 

COATORA - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO 

DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA 

CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. O Mandado de Segurança deve ser 

processado e julgado pelo Juízo em que está localizada a sede funcional 

das autoridades indigitadas coatoras” (Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, Número: 84313, Ano 2010, Magistrado Dês. Rubens de Oliveira 

Santos Filho). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SEDE DA AUTORIDADE COATORA. DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DE 

UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. Tratando-se de 

mandado de segurança, a competência deve ser definida em razão da 

sede da autoridade coatora. No caso, a autoridade apontada como 

coatora - Diretor do Departamento da Receita Pública do Estado do Rio 

Grande do Sul - exerce suas atividades funcionais em Porto Alegre, sede 

da Receita Pública Estadual, e não em Lavras do Sul ou Bagé; portanto, a 

competência é de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de 

Porto Alegre. CONFLITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE” 

(Conflito de Competência Nº 70035091164, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado 

em 27/10/2010). Com essas considerações, tendo em vista que a 

localização da sede da autoridade impetrada é Cuiabá-MT, DECLARO a 

incompetência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
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Rondonópolis para processar e julgar a presente ação e, como 

consequência, DETERMINO a remessa desse processo eletrônico a uma 

das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, quinta-feira, 13 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007616-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

OLIVEIRA E SCHOFFEN LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1007616-90.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de mandado 

de segurança com pedido de liminar impetrado por OLIVEIRA E SCHOFFEN 

LTDA ME contra ato do CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT, 

aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e certo, já que 

a referida autoridade praticou ato ilegal ao negar a emissão do 

licenciamento anual de seu veículo, exigindo o pagamento de multas de 

trânsito que são insubsistentes. Aduz a impetrante que é possuidora do 

veículo CAMINHÃO TRATOR IVECO/STRALISHD 570S38TN(Nacional), 

Placa JYF6401, Renavam 00924584882, chassi 93ZS2MRH078704949, 

diesel, branca, 2007/2007 e que ao se dirigir ao DETRAN com a finalidade 

de licenciar seu veículo para o ano de 2018, tomou conhecimento da 

existência de multas de trânsito que não foram devidamente notificadas. 

Assevera que não houve a emissão das notificações de atuação, o que 

desrespeita as determinações do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta 

que é ilegal o condicionamento da liberação do licenciamento do veículo ao 

pagamento de multa de trânsito, de modo que não há necessidade de 

inclusão no polo passivo do Departamento da Polícia Rodoviária Federal e 

do DNIT. Assim, requer a impetrante a concessão de liminar para 

determinar que a autoridade coatora realize o licenciamento, com a 

expedição do CRLV, sem a exigência prévia do pagamento das multas. É o 

relatório. Decido. A impetrante visa à concessão de segurança para obter 

o licenciamento de seu veículo, sem a exigência de prévio pagamento das 

multas exigidas. O cerne da lide reside em verificar a possibilidade de 

expedição do licenciamento do veículo da impetrante independentemente 

do pagamento das multas. A respeito da matéria em questão, dispõe o 

Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas”. Depreende-se da leitura do dispositivo, notadamente 

do §2º, que a expedição do licenciamento pretendido condiciona-se, entre 

outros requisitos, à quitação dos tributos e multas de trânsito. A legalidade 

de tal regra é reconhecida pela jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

Anulatória. Multas por não identificação de condutor infrator impostas a 

pessoa jurídica. Infrações que têm natureza administrativa e prescindem 

de dupla notificação. Inteligência do § 8º do art. 257 do Código de Trânsito 

Brasileiro e das Resoluções CONTRAN nº 151/03 e 404/2012. 

Demonstrada a regular expedição das notificações. Licenciamento de 

veículo obstado. Multas de trânsito não pagas. Legalidade da exigência de 

pagamento das multas de trânsito para a realização do licenciamento, nos 

termos do artigo 131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença de 

procedência reformada. Reexame necessário e recursos providos” (TJSP; 

APL 1024833-47.2016.8.26.0053; Ac. 10798313; São Paulo; Quinta 

Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Laura Tavares; Julg. 

18/09/2017; DJESP 21/09/2017; Pág. 2329). O Tribunal do nosso Estado 

também já se manifestou pela constitucionalidade do artigo 131, § 2º, do 

CTB. Vejamos: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - MULTA - 

LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 281, II, E 282 DA LEI Nº 9.503/97 - ARGÜIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 131, § 2º, DO CTB AFASTADA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Por infração ao Código de 

Trânsito, indispensável a notificação prévia e regular do proprietário do 

veículo para imposição de multa e exigir o seu pagamento no ato do 

licenciamento ou transferência do veículo. Não merece confirmação a 

declaração de inconstitucionalidade de norma do CTB, quando o infrator 

dispõe de meios para discutir o ato infracional” (ReeNec 31231/2004, DES. 

BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 09/11/2004, Publicado no DJE 30/11/2004). Assim, diferente do que 

alega a impetrante, é totalmente legal a exigência de quitação de tributos e 

multas para efetuar o licenciamento do veículo. No entanto, apenas se 

apresenta ilegal o condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento 

de multas em relação às quais não tenha sido regularmente notificado o 

infrator, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. 

EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA 

N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento 

segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de 

veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia 

notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal 

recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela 

ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de 

trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de 

modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter 

restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, 

conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete 

Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a 

arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese 

em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática 

ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não 

merece reforma. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 

1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010). Assim, não se pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas. O Código de Trânsito Brasileiro exige a 

dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de 

trânsito e, por conseguinte, possibilitar a vinculação do licenciamento à 

quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração 

(CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência 

do auto de infração respectivo com a consequente imposição da 

penalidade (CTB, artigo 281, caput). De acordo com o artigo 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB, o auto de infração será arquivado e seu 

registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta dias), não 

for expedida a notificação da autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade 

de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro 

de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará 

a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado 

e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”. Assim, denota-se do dispositivo legal, que o 

prazo a ser obedecido refere-se à expedição da notificação de autuação 

(data da postagem), e não à sua efetivação, a qual poderá ocorrer após 

decorridos os trinta dias entre a infração e a notificação. Como se vê, é 

legal a exigência de quitação de multas para efetuar o licenciamento do 

veículo, desde que o infrator tenha sido regularmente notificado, conforme 

acima mencionado. No que se refere às multas aplicadas pelo DNIT - 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (autarquia 

federal) e PRF – Polícia Rodoviária Federal, é competência da Justiça 

Federal apreciar a legalidade do condicionamento e a insubsistência de 

tais multas, conforme o disposto no artigo 21 do Código de Trânsito 

Brasileiro: “Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos 

rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no 

âmbito de sua circunscrição: (...) VI - executar a fiscalização de trânsito, 

autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as 

multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e 

arrecadando as multas que aplicar;” Da transcrição do mencionado artigo 
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pode-se afirmar que se a competência é dos Órgãos Federais, cabe a 

eles efetuarem o procedimento administrativo para aplicação da 

penalidade, com a devida notificação, como também, serão estes legítimos 

para receberem e julgarem o recurso administrativo correspondente. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “REEXAME NECESSÁRIO, 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO. PRELIMINAR. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS. INFRINGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, LIV, 

CF). AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. SÚMULA Nº 127 

DO STJ. ILEGALIDADE. MULTA APLICADA PELA PRF. COMPETÊNCIA 

JUSTIÇA FEDERAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. (...) 

2. Embora o mandado de segurança tenha carga predominantemente 

mandamental, comporta ele a declaração de nulidade ou invalidade do ato 

acoimado de ilegal ou abusivo, quando a prova pré-constituída, pela sua 

qualidade e autossuficiência, demonstra de modo irrefragável a prática de 

ilegalidade. 3. A competência para decretar vinculação ou eventual 

nulidade em processo administrativo correspondente à multa é 

exclusivamente do órgão federal, e via de consequência da justiça 

federal, conforme os preceitos do artigo 109, VIII, da Constituição Federal.” 

(TJMT; APL-RN 77039/2011; Capital; Terceira Câmara Cível; Relª Desª 

Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 06/03/2012; DJMT 12/07/2012; Pág. 

32). “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO APLICADA PELO DNIT. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL. I. Questionando-se no Mandado de Segurança a 

legalidade de multas aplicadas pelo DNIT, por ausência do devido 

processo legal, a competência para processá-lo e julgá-lo é da Justiça 

Federal, não obstante a pretensão final, como destaca a petição inicial, 

seja o licenciamento do veículo perante a autoridade de trânsito estadual, 

que está a exigir, como condição para a prática desse ato, o pagamento 

de multas aplicadas por fiscais do DNIT. II. Agravo provido para fixar a 

competência da Justiça Federal (TRF-1 - AGMSG: 37856 MT 

2004.01.00.037856-6, Relator: JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS 

SANTOS (CONV.), Data de Julgamento: 29/05/2009, OITAVA TURMA, Data 

de Publicação: 15/06/2009 e-DJF1 p.261). Assim, compete a Justiça 

F e d e r a l  a p r e c i a r  q u a n t o  a s  s e g u i n t e s  m u l t a s : 

DNIT-000300-D010743210-7455/00, DNIT-000300-D010810043-7455/00, 

PRF-000100-R330746162-7455/00, DNIT-000300-D010998931-7455/00, 

PRF-000100-T098334107-5185/01, PRF-000100- T105382671-6645/00, 

DNIT-000300-S000156739-7455/00 e DNIT-000300-S002696752-7455/00. 

No que tange as multas aplicadas nos Estados de São Paulo 

( U F : S P - 1 2 6 2 0 0 - 1 Q 0 6 7 7 5 3 3  - 7 4 5 5 / 0 0 )  e  P a r a n á 

(UF:PR-116200-T001255900-5185/01), a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que a 

Justiça Estadual é incompetente para declarar a insubsistência de multas 

emitidas por outros Estados da Federação. Vejamos: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – MULTAS EMITIDAS EM 

OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL - ACOLHIDA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - VINCULAÇÃO 

AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA 

DE DUPLA NOTIFICAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS –. 

INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - SÚMULAS 127 e 312 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA. A Justiça Estadual é 

incompetente para declarar a insubsistência de multas emitidas por outros 

Estados da Federação. É pacifico na seara jurisprudencial o entendimento 

de que é possível na via do mandado de segurança, declarar-se a 

insubsistência da multa decorrente do cometimento de infrações de 

trânsito, desde que evidente a sua irregularidade (...) (ReeNec 

93904/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2012, Publicado no DJE 07/06/2012).” 

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÃNSITO. 

IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO E NULIDADE DAS MULTAS. 

MULTAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS E DE ÓRGÃOS FEDERAIS. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA RETIFICADA. Falece 

competência à Justiça Estadual para determinar o licenciamento, posto 

que, no caso dos autos, há multas autuadas por outros estados e órgãos 

Federais, nesse ultimo caso, cabendo à Justiça Federal, de acordo com o 

artigo 109, I, da Lei Maior, por se tratar de interesse da União” (Reexame 

Necessário 113320/2013, Julgamento: 15/4/2014, Relator DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA).” Assim, conclui-se que é da competência da Justiça 

E s t a d u a l  d e  M a t o  G r o s s o  a p e n a s  a s  i n f r a ç õ e s 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 7 0 3 3 8 - 5 7 4 6 / 0 3 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 8 9 3 8 7 6 - 5 7 4 6 / 0 3 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 8 9 3 8 7 8 - 5 8 3 5 / 0 0  e 

P.CUIABÁ-290670-AAA0893879-7617/03, pois se referem à infrações 

cometidas no âmbito da jurisdição desta unidade da Federação. No que 

tange a multa P.RONDO-291510-ROT0070338-5746/03, extrai-se do 

extrato do veículo juntado aos autos (Id. 15228601), que tal infração não é 

exigida pelo órgão de trânsito para o licenciamento almejado, já que se 

trata de infração em autuação, não constando, portanto, na relação de 

débitos pendentes. Assim, deixo de analisar a infração nº 

P.RONDO-291510-ROT0070338-5746/03, já que a mesma sequer está 

sendo cobrada da impetrante. Na hipótese, quanto às infrações 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 8 9 3 8 7 6 - 5 7 4 6 / 0 3 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 8 9 3 8 7 8 - 5 8 3 5 / 0 0  e 

P.CUIABÁ-290670-AAA0893879-7617/03, verificam-se que foram 

expedidas as duas notificações (autuação e penalidade). Apesar de não 

constar a data da entrega das notificações de autuação, extrai-se que as 

referidas notificações foram expedidas dentro do prazo de 30 dias 

previsto no artigo 281, do CTB, já que estas foram postadas na data de 

03/04/2017 e praticadas em 10/03/2017, ou seja, dentro do prazo legal (Id. 

15228638). Como se sabe para que a notificação se repute válida, basta 

que seja expedida para o endereço do infrator constante no registro 

nacional de veículos automotores, porém no prazo previsto no aludido 

dispositivo legal, o que ocorreu no caso dos autos. Além disso, incumbe 

ao proprietário manter seus dados cadastrais atualizados, fornecendo o 

endereço correto para o recebimento de eventuais notificações. Assim, 

sendo a notificação efetivamente enviada ao endereço que foi informado à 

Autoridade de Trânsito, deve-se responsabilizar a impetrante pelo não 

recebimento da notificação, uma vez que não atualizou seus dados ou 

forneceu endereço insuficiente. Neste sentido: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO -ANULATÓRIA - MULTAS DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO 

- DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL - OBEDIÊNCIA AO PRAZO 

LEGAL. I - O ART. 282, CAPUT, DO CTB NÃO EXIGE QUE A NOTIFICAÇÃO 

REFERENTE AAPLICAÇÃO DE PENALIDADES SEJA RECEBIDA 

PESSOALMENTE PELO INFRATOR; II - PARA QUE A NOTIFICAÇÃO SE 

REPUTE VÁLIDA, BASTA QUE SEJA EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DO 

INFRATOR CONSTANTE NO REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES (RENAVAM), PORÉM NO PRAZO DISPOSTO NO ART. 

281, PAR. ÚN., II, DO CTB; III - RECURSO QUE SE CONHECE, PARA LHE 

DAR PROVIMENTO PARCIAL” (TJSE, Acórdão nº 1173/2004, Relatora 

MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data da Publicação: 

12/5/2004). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SENTENÇA CONCEDENDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, 

ENTENDENDO ILEGAL A VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. RECURSO DE APELAÇÃO. 1. 

A pretensão inicial encontra amparo legal no inc. I, do parágrafo único, do 

art. 281 c/c o § 2º, do art. 131 e art. 282 todos do CTB. Ademais não se 

verifica qualquer ofensa ao arts. 5º, LXIX da CF, ou ao art. 1º da Lei 

12.016, porquanto, in casu, o Mandado de Segurança se afigura como 

remédio cabível contra o ato impugnado, devendo-se, portanto, se afastar 

a preliminar de carência de ação, calcada na ausência de prova 

pré-constituída para a averiguação do alegado direito violado; 2. Ademais, 

vale destacar que incumbe ao proprietário do veículo a responsabilidade 

de manter seus dados cadastrais atualizados, fornecendo o endereço 

correto para o recebimento de eventuais notificações; 3.Destarte, tendo a 

notificação referente ao auto de infração impugnado pelo Apelado sido 

efetivamente enviada ao endereço que foi informado à Autoridade de 

Trânsito, deve-se responsabilizar o Apelado pelo não recebimento da 

notificação, uma vez que não atualizou seus dados ou forneceu endereço 

insuficiente; 4. De relação à suposta ausência de expedição da 

Notificação de Imposição de Penalidade NIP, razão assiste ao parquet 

quando aduz que, em razão da informação de mudança de endereço 

constante na NAI de fls. 35, a expedição de uma NIP para o mesmo local 

se mostraria indubitavelmente inócua, posto que jamais cumpriria seu 

intento, revelando-se, pois, na espécie, despicienda. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME 

NECESSÁRIO” (TJ-BA - APL: 00794895920098050001 BA 

0079489-59.2009.8.05.0001, Relator: Maria Marta Karaoglan Martins 

Abreu, Data de Julgamento: 02/04/2012, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 17/11/2012). Dessa forma, as notificações de autuação e 
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penalidade das infrações P.CUIABÁ-290670-AAA0893876-5746/03, 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 8 9 3 8 7 8 - 5 8 3 5 / 0 0  e 

P.CUIABÁ-290670-AAA0893879-7617/03 são válidas já que expedidas no 

endereço informado pela impetrante ao órgão de trânsito e, ainda, dentro 

do prazo de 30 dias, na forma do artigo 281, do CTB. Desta forma, o direito 

pretendido pela impetrante não merece respaldo, na medida em que o ato 

da autoridade tida como coatora não se reveste de qualquer tipo de 

ilegalidade, não restando demonstrada claramente qualquer ofensa a 

direito líquido e certo na hipótese. Assim, não se verifica, de plano, 

veracidade nas alegações da impetrante, já que os documentos apontam 

que a impetrante foi, de fato, notificada quanto as multas ora analisadas 

neste writ. Como se sabe, em sede de Mandado de Segurança, o direito 

líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer 

questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza 

qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações 

sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deve a impetrante 

de plano comprovar os fatos sustentados, o que não ocorreu no caso dos 

autos. Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. Neste sentido é a jurisprudência: MANDADO DE 

SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO 

LIQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 

70054109061, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 12/04/2013). 

“MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - 

PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 

OMISSIVO MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1- 

Inadequada a via do mandado de segurança quando não demonstrado, de 

plano, ofensa a direito líquido e certo. 2- Conforme preconiza o art. 663 do 

CPP, pode o Relator dispensar a requisição de informações à autoridade 

apontada coatora, se entender que o Mandado de Segurança deve ser 

indeferido liminarmente, submetendo sua decisão à apreciação da Turma 

Julgadora. 3- A conduta em comento, ora elencada como omissiva da 

autoridade vista como coatora, desafia procedimento adequado” (TJ-MG - 

MS: 10000130450000000 MG , Relator: Eduardo Machado, Data de 

Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 16/09/2013). Desta forma, não vislumbrando a ocorrência 

de manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante, passível de 

ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida 

que se impõe. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, 

I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por 

se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, 

não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, 

§ 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 11 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008170-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATLANTIS SANEAMENTO LTDA (IMPETRANTE)

TIAGO AUGUSTO HEMPKEMAIER ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA GERAL DO SANEAR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SANEAR 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1008170-25.2018.8.11.0003 VISTO. ATLANTIS 

SANEAMENTO LTDA ajuizou mandado de segurança contra ato ilegal do 

Sr. MARCOS BRUMATTI, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DO SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS e da Sr.ª TEREZINHA SILVA DE SOUZA, 

DIRETORA-GERAL DO SANEAR, aduzindo, em síntese, que o Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis (SANEAR), lançou Edital do 

Processo de Licitação Concorrência nº 001/2018, Tipo Menor Preço, com 

o seguinte objeto: “contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de operação, manutenção e conservação do sistema público de 

abastecimento de água do município de Rondonópolis – MT, na forma de 

execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, de acordo 

com as especificações constantes neste edital e seus anexos”. Consta na 

inicial que a empresa impetrante foi considerada inabilitada, tendo 

interposto recurso administrativo, requerendo a reconsideração da 

decisão pelo órgão que decidiu sua inabilitação, a fim de que entendesse 

habilitada a empresa ATLANTIS, ou, caso contrário, que encaminhasse o 

referido recurso à autoridade competente, como especificado na primeira 

página do seu petitório e em consonância com o art. 109, § 4º da Lei de 

Licitações. Alega que o recurso administrativo da Impetrante restou 

julgado pela própria Comissão Permanente de Licitação, que deu parcial 

provimento e manteve a inabilitação da Impetrante. No entanto, há vício de 

competência no julgamento prolatado pela Comissão Permanente de 

Licitação, posto que a autoridade competente para o julgamento do 

recurso administrativo é a Diretora Geral do SANEAR (autoridade 

hierarquicamente superior), na forma do artigo 109, § 4º da Lei nº 

8.666/93. Assim, requer a concessão de liminar para suspender o 

processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública nº 001/2018 

– SANEAR, no estado em que se encontra, determinando que a 

Administração Pública se abstenha de promover novas etapas da 

licitação, inclusive à abertura de envelope com a proposta de preço 

marcada para o dia 21/09/2018, até ulterior definição do presente 

Mandado de Segurança. É o relatório. Decido. O deferimento da liminar em 

sede de mandado de segurança, de acordo com o artigo 7º, inciso III, da 

Lei nº 12.016/09, está condicionado à demonstração da verossimilhança 

das alegações (fumus boni juris) e do fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação (periculum in mora). A impetrante pleiteia a 

suspensão do processo licitatório, em razão do recurso administrativo 

interposto contra a decisão que a considerou inabilitada ter sido julgado 

pela própria Comissão Permanente de Licitação, em afronta ao artigo 109, 

§ 4º da Lei nº 8.666/93. Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o 

recurso interposto pela impetrante foi analisado tão somente pela 

Comissão Permanente de Licitações, cuja conclusão foi pela manutenção 

da decisão que resultou na inabilitação da empresa impetrante (Id. 

15446613). Essa conduta contraria a norma que se extrai do art. 109, I, a, 

e IV, da Lei nº 8.666/93, in verbis: “Art. 109. Dos atos da Administração 

decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 

casos de: a) habilitação ou inabilitação do licitante; (...) § 4o O recurso 

será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade”. Como se vê, a norma legal resguarda à Comissão de 

Licitação o poder decisório, tão somente, para fins de reconsideração do 

próprio ato, de modo que, na hipótese de ratificação da decisão recorrida, 

o Presidente da Comissão de Licitação deverá externar suas razões e 

encaminhar o processo à autoridade responsável pelo julgamento do 

recurso, o que não fez no caso em tela. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO PÚBLICO - LICITAÇÃO - 

CONCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO - CAPACITAÇÃO TÉCNICA - RECURSO 

ADMINISTRATIVO - NULIDADE DO RESULTADO - INEXISTÊNCIA DA 

DECISÃO PUBLICADA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - 

ATO ADMINISTRATIVO AUTUADO NO PROCESSO - COMPROVAÇÃO - 

MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - POSSIBILIDADE - DECISÃO CONTRÁRIA 

AO JULGAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - VIOLAÇÃO DA 

SOBERANIA - INAPLICABILIDADE - COMPETÊNCIA RECURSAL DA 

AUTORIDADE SUPERIOR - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - 

OBSERVÂNCIA - ATESTADO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR - 

ESPECIFICIDADES DO OBJETO - PREVISÃO LEGAL - EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA - EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPREENDIMENTO 

SIMILAR - COMPATIBILIDADE. É válida a motivação realizada por meio de 

remissão a peça integrante do processo, cujas razões são adotadas 

como fundamento da decisão proferida - motivação per relationem. A 

competência soberana da Comissão Especial de Licitação para julgar a 

licitação não é absoluta, nem se confunde com a competência para 

julgamento dos recursos. De acordo com o § 4º do art. 109 da Lei 

8.666/93, o recurso deve ser encaminhado à autoridade superior, 

responsável pela aprovação do procedimento, para julgamento. Nos 

termos dessa norma, o único poder decisório atribuído às comissões, em 
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sede recursal, é o de retratação. Desse modo, as razões apresentadas 

pelo órgão colegiado, para manter uma decisão recorrida, não vinculam o 

julgamento da autoridade superior. (...) Dessa forma, a habilitação de 

licitante que obteve a melhor classificação no julgamento das propostas 

não ofende direito líquido e certo dos demais concorrentes classificados 

nas posições seguintes” (TJ-MG - MS: 10000140922022000 MG, Relator: 

Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 24/04/0017, Câmaras Cíveis / 

8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2017). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. INABILITAÇÃO 

DE CONCORRENTE. JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PELA 

PRÓPRIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO QUE JULGOU O PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO 

ADMINISTRATIVA POR AUTORIDADE SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 

109, I, A, E IV, DA LEI Nº 8.666/93. GARANTIA CONSTITUCIONAL À 

AMPLA DEFESA. DECISÃO POR ATO DA RELATORA FULCRADA NO § 

1º-A DO ART. 557 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” 

(TJ-RS - AG: 70034630723 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, 

Segunda Câmara Cível, Julgamento 17/02/2011, Publicação 15/03/2011). 

Assim, no caso, a Comissão Permanente de Licitação não observou o 

procedimento recursal previsto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93, estando, 

portanto, presente a plausibilidade do direito alegado. O perigo na demora 

está evidenciado pelo fato de que a abertura do Envelope nº 02 – 

Proposta de Preços está marcada para amanhã, 21/09/2018, às 8 horas, o 

que poderá acarretar no perecimento do direito da impetrante. POSTO 

ISSO, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09 e no 

princípio da legalidade, CONCEDO a ordem de segurança pretendida, para 

suspender o processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública 

nº 001/2018 – SANEAR, no estado em que se encontra, determinando que 

a Administração Pública se abstenha de promover novas etapas da 

licitação, inclusive à abertura de envelope com a proposta de preço 

marcada para o dia 21/09/2018. Expeça-se o respectivo mandado para 

cessação dos efeitos da decisão administrativa impugnada até o deslinde 

da presente demanda. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, 

no prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgue necessárias 

(Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do feito ao Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR, pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito. Cumpridas as deliberações 

supramencionadas, prestadas ou não informações, manifeste o 

representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da 

referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão. Intimem-se. 

CUMPRA-SE PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. MEDIDA URGENTE 

Rondonópolis, quinta-feira, 20 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007720-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR (ADVOGADO(A))

ANILDETE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N° 1007720-82.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

cobrança proposta por ANILDETE FERREIRA DA SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) (Id. 15299729). É o relatório. Decido. A Lei nº 

12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, consigna, no artigo 2º, 

a sua competência, que resta limitada às causas não excedentes do valor 

de 60 salários mínimos, conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)” A matéria posta em 

discussão na demanda não se inclui nas exceções previstas na 

mencionada lei, e, ainda, o valor da causa desta ação (R$ 1.000,00) 

encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência deste 

juízo. Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o 

feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP, in verbis: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados 

Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.” 

Com essas considerações, em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, 

publicada em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas 

cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor de um dos 

Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Remetam-se os autos para um 

dos Juizados Especiais Cíveis para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 

quinta-feira, 13 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 450558 Nr: 5738-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GHDDSS, JOSÉ DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, NELSON DIAS DE MORAIS

 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:, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS - OAB:PROCURADOR, SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM - OAB:5257/MT, TANIA REGINA NANES DA SILVA - 

PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 .Aliás, o Município apresentou impugnação à execução de sentença (fls. 

597), a qual foi julgada procedente (fls. 601/602) e o próprio exequente é 

que foi condenado ao pagamento de honorários (R$ 856,60 – página 

602).Por essa razão, declaro que o Município de Rondonópolis não deve 

pagar o valor de R$ 1.733,07, cobrado a título de honorários.Encaminhe-se 

ao Departamento da Secretaria auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, por meio de malote digital, os documentos mencionados no artigo 

3º, § 1º do Provimento11/2017-CM.Elaborado o cálculo, expeça-se a RPV 

(art. 4º do citado Provimento), referente ao valor da pensão (R$ 

17.330,79).Intimem-se.Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de setembro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762442 Nr: 14697-49.2014.811.0003

 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: ROSALINA MARTINS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JAQUELINE PROENÇA LARREA - 

OAB:13356/O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358, 

NANCY MIEKO HIRATA MARQUES - OAB:OAB/MT17945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o alvará nº 212784-9/2016 expedido 

para quitação da nota fiscal nº 110, apresentada pela empresa G.M. 

PICCOLI FISIOTERAPIA – ME (fls. 130), foi cancelado (fls. 250) e até o 

presente momento não houve a expedição de novo alvará para 

adimplemento da citada nota fiscal.

Diante disto, expeça-se novo alvará para levantamento da quantia de R$ 

1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais), em favor da empresa G.M. 
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PICCOLI – FISIOTERAPIA – ME.

Em seguida, providencie-se a devolução do valor que remanescer 

vinculado a este feito ao Estado de Mato Grosso, mediante alvará 

eletrônico.

 Cumpridas as determinações, ARQUIVE-SE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785000 Nr: 8190-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VICENTE TRINDADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO.

Compulsando os autos observo que há erro material na decisão de fls. 

279/280, quanto ao nome da parte requerida.

Dessa forma, retifico a referida decisão para constar onde se lê “Município 

de Rondonópolis”, conste “Município de São José do Povo”.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 295154 Nr: 9605-13.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE TRINDADE NETO, GERALDO 

EUSTAQUIO DE CARVALHO, SUELI EUSTAQUIO DE CARVALHO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO - 

OAB:6019-A/MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 VISTO.

Em consulta ao sistema Apolo, foi possível verificar que os executados 

SUELI EUSTÁQUIO DE CARVALHO MOTA e GERALDO EUSTÁQUIO DE 

CARVALHO ainda não foram devidamente intimados para efetuarem o 

pagamento da condenação, conforme determinado na decisão de fls. 

457/459.

Assim, torno sem efeito a certidão de fls. 506 e determino o cumprimento 

da decisão de fls. 457/459, notadamente no que tange à intimação dos 

referidos executados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789002 Nr: 9811-70.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA LEITE DA SILVA, ILDA MARIA DA TRINDADE, 

OZEAS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA AZEVEDO DOS SANTOS, 

MARIA DE MOURA LEME, ROSANGELA MATEUS COSTA, SALVELINO 

JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de setembro de 2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 803836 Nr: 15853-38.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820488 Nr: 3146-04.2016.811.0003

 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: GENESI CAMILO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 ” Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de setembro de 2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 769875 Nr: 2117-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES DOS SANTOS, DISLEYGH 

APARECIDA TEIXEIRA 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738424 Nr: 983-22.2014.811.0003

 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: EDMILSON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO A DRª CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - OAB:15471/MT, 

EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT representando o polo ativ, PARA 

QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS 

TRABALHOS PERICIAIS, À REALIZAR-SE-A NO DIA 03/10/2018, ÀS 

17:00HS, NA SALA DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA 

PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783858 Nr: 7691-54.2015.811.0003

 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: JUSENIR BATISTA MONTALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 285025 Nr: 777-28.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIRO AMARAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIRO AMARAL DE 

SOUSA - OAB:1578, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578/O

 VISTO

Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos 

autos o pagamento do IPTU referente a inscrição 55670(página 280), a 

qual o exequente alega que é a única que se encontra vencida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783180 Nr: 7450-80.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO SEGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783389 Nr: 7537-36.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DOS ANJOS CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY APARECIDA CEZARETO 

- OAB:20054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a advogada ADRIELY APARECIDA CEZARETO para subscrever 

os documentos de fls. 302/303, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005527-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEOPOLDINO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

WANDERSON CLAYTON PESTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIS MOTA GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1005527-94.2018.8.11.0003; Valor causa: 

$95,400.00; 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: THIAGO LEOPOLDINO LIMA FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: LIS MOTA GONCALVES VIANA, MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho, bem como para que se manifeste quanto à certidão 

negativa da diligência citatória da parte demandada, Lis Mota Gonçalves 

Viana. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 20 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: 1001312-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JULIO GERALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1001312-12.2017.8.11.0003; Valor causa: 

$100,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): JULIO GERALDO DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para apresentar contrarrazões no prazo 

legal ao Recurso de Apelação interposto nos autos. Processo: 

1001312-12.2017.8.11.0003; Valor causa: $100,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo 
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está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS - MT, 20 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: 1008117-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. I. C. (AUTOR(A))

R. I. C. (AUTOR(A))

LAURA ARAUJO DA SILVA (ADVOGADO(A))

A. K. I. C. (AUTOR(A))

J. I. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IBRAHIM MOHAMED CHARANEK OAB - 594.398.901-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008117-44.2018.8.11.0003. AUTOR(A): RAYKA IBRAHIM CHARANEK, 

RAJ IBRAIHIM CHARANEK, AMIRA KHADIJAH IBRAHIM CHARANEK, JADE 

IBRAHIM CHARANEK REPRESENTANTE: IBRAHIM MOHAMED CHARANEK 

RÉU: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc., Cuida-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA” movida por 

RAYKA IBRAHIM CHARANEK, IBRAHIM CHARANEK, AMIRA KHADIJAH 

IBRAHIM CHARANEK e JADE IBRAHIM CHARANEK em face da SEDUC- 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO 

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO, sustentando como causa de 

pedir que: Os requerentes, menores, que contam 12 anos, 07 anos, 10 

anos, 07anos respectivamente, integram a família na qual o genitor ora 

representante legal, sempre arcou com as despesas de educação, até a 

presente data, no entanto devido a insuficiência de recursos do genitor, 

comprovação de renda anexa, não mais vem suportando as despesas 

decorrentes com a educação, estando em inadimplência junto a instituição 

particular de ensino que frequentam. Sendo assim, fez se necessário que 

os menores procurassem escola publica estadual, (declaração de 

transferência anexo), para ter o acesso a educação, direito constitucional 

garantido. No final do ano de 2017 o genitor dos requerentes procurou a 

secretaria da Escola Estadual La Salle para matricular seus filhos para o 

ano letivo de 2018, visto que mora a duas quadras daquela escola, 

quando foi orientado a efetuar em data pré estabelecida, para o mês de 

janeiro de 2018, um processo de pré matricula pela Web (MATRICULA 

WEB), e assim procedeu o genitor, entretanto foi infrutífera suas 

tentativas, pois mesmo se atendando ao primeiro dia da pré matricula, em 

primeiro horário do dia, já inexistiam as mencionadas vagas, frustradas 

foram as tentativas, e assim não lhe sendo disponibilizada as vagas 

solicitadas, mesmo residindo a duas quadra da referida escola. Como a 

permanência dos menores esta insustentável na escola em que estudam, 

devido a inadimplência do genitor nas mensalidades, em nova tentativa no 

mês de junho o genitor procurou a escola La Salle em uma nova tentativa 

pela via administrativa, infrutífera mediante informação de inexistência de 

vagas no meio do ano letivo. Sendo assim os requerentes protocolizaram 

requerimento junto a Assessoria De Educação – Seduc Município De 

Rondonópolis – MT, solicitando a vaga, com base no artigo 4º, X, da Lei 

11.700/2008, que alterou a Lei 9.394/1996, visto que residem na Rua 13 de 

Maio, nº 2030, Bairro La Salle, Rondonópolis MT, CEP – 78710-080, a 

algumas quadras da escola Estadual La Salle. Em resposta ao 

requerimento encaminhado sobreveio o oficio nº 94/2018/APR, segue 

anexo, no qual indefere a solicitação com base na inexistência de vagas 

naquela unidade escolar (Escola Estadual La Salle), oportunizando aos 

requerentes a verificação de vagas em outras unidades escolares 

Estaduais. Decido. Compulsando os autos, verifico que os autores são 

menores impúbere, representados por seu genitor, em que almejam a 

matricula na Escola Estadual La Salle. A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de matéria de ordem pública. Com 

efeito, os autores almejam a matricula na Escola Estadual La Salle, que, no 

caso, refere-se a direito previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. O artigo 184, IV, do ECA estabelece que “A Justiça da 

Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis 

fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança 

e ao adolescente, observado o disposto no art. 209”. Nesse sentido tem 

se posicionado o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA 

PÚBLICA X VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MATRÍCULA DE CRIANÇA – ENSINO FUNDAMENTAL – 

ESCOLA PRIVADA – BOLSA DE ESTUDOS – DIREITO DA CRIANÇA – 

INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ARTIGO 

148, IV C/C 209 DO ECA – COMPETÊNCIA JÁ FIXADA COM O 

ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR NO JULGAMENTO DO RAI N.º 2917/2012 - 

CONFLITO JULGADO PREJUDICADO. 1.“[...] 2. A pretensão deduzida na 

demanda enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV c/c art. 209, do 

ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da 

Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses 

individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. 

Precedentes. [...]” (REsp 1217380/SE, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA)2.Conflito negativo prejudicado. (CC 95250/2012, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2014, Publicado no DJE 

28/08/2014) Desta forma, nos termos do artigo 148, IV e artigo 209, ambos 

do ECA, a Vara da Infância e Juventude é a competente para processar e 

julgar a presente demanda. Ante o exposto, declino a competência em 

favor da vara da infância de juventude desta comarca. Intimem-se. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008067-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

CASSANDRA GLAUCIA JOAQUIM DE FREITAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008067-18.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: CASSANDRA GLAUCIA 

JOAQUIM DE FREITAS IMPETRADO: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAUJO Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

CASSANDRA GLAUCIA JOAQUIM DE FREITAS em face do PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO 

-. Como causa de pedir, sustenta a Impetrante que: A Impetrante prestou 

Concurso Público para o Município de Rondonópolis, tendo sido 

classificada para o Cargo de técnica de enfermagem em 43º 

(Quadragésimo terceiro) lugar, conforme Decreto N° 7.997 de 27 de Julho 

de 2016 (anexo), publicado no Suplemento do Diário Oficial (DioRondon) nº 

3764, na data de 01 de agosto de 2016, que homologou o RESULTADO 

FINAL DO CONCURSO PÚBLICO de provas e títulos para provimento 

efetivo de cargos do QUADRO PERMANENTE da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis, considerando o Edital N.º 001/2016-PMR, Edital N.º 

002/2016-PMR, Edital N.º 006/2016-PMR e Edital N.º 007/2016-PMR ambos 

em anexo. Ocorre que, ante a escassez de servidores efetivos para a 

prestação dos serviços públicos, fato que por si só eleva os valores 

pagos a título de contribuição patronal ao instituto de previdência municipal 

– IMPRO, considerando ainda em período adequado e não vedado (não 

eleitoral) para as devidas convocações dos aprovados, o município de 

Rondonópolis mais uma vez, utiliza-se de meios tortuosos para tentar 

driblar o que preconiza as normas previstas no artigo 37, incisos I, II, III e 

VIII da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, com as alterações 

introduzidas pela Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de junho de 1998, 

as Leis Municipais N.º 1.752, de 17 de agosto de 1990, N.º 3.247, de 05 de 

maio de 2000, N.º 7.481, de 05 de novembro de 2012, com as devidas 

alterações, o Decreto Municipal N.º 6.106, de 04 de fevereiro de 2011, 

fazendo nomeações em “cargo em comissão de livre nomeação e 

exoneração” para atividades finalísticas, sem reverenciar o concurso 

público em vigor segundo publicações em Diário Oficial, publicações 

anexas. Podemos observar que o EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO 

PÚBLICO Nº 001-002/006-007 – PMR EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 018 – 

PMR, tornou público a convocação dos aprovados até a 24ª (Vigésima 

Quarta) posição. Ocorre que dos aprovados convocados existem 07 

(sete) desistências (1ª, 3ª, 11ª, 12ª, 17ª, 18ª e 22ª), facilmente constatada 
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por não ter a portaria que nomeia para exercer a função divulgada e 

publicada em edital. Como o munícipio não fez valer o princípio da 

publicidade, permanecendo inerte a publicação de edital que comprove a 

não investidura do cargo pelos aprovadas em 1ª, 3ª, 11ª, 12ª, 17ª, 18ª e 

22ª lugar, para que Vossa excelência esteja convencido da veracidade da 

informação, basta acessar o site http://www.rondonopolis.mt.gov.br/?

pg=diario, e realizar a busca pelos nomes (1ª) FATIMA APARECIDA 

FRANÇA, (3ª) RAQUEL APARECIDA RODRIGUES NICACIO, (11ª) REJANE 

VIEIRA LIMA ALENCAR, (12ª) MORGANA GOMES GONÇALVES, (17ª) 

JANDUY VINICIUS DE SOUZA, (18ª) EDVANE SIMÕES SEMENÇATO e (22ª) 

LUANA MAYRA COSMO, para certificar a inexistência do edital de 

nomeação e convocação. De acordo com a classificação da Impetrante, 

que está na ordem cronológica de 43ª (Quadragésima terceira) lugar, da 

classificação 24 para 43, é necessário comprovar 19(dezenove) vagas 

existentes, e existem 26 (vinte e seis) contratações precárias e 07 (sete) 

vagas remanescentes, portanto tem direito a serem convocadas as 

subsequentes da 25ª à 50ª posição. As vagas existentes são em virtude 

das contratações e nomeações a seguir comprovadas, nasce então o 

direito subjetivo da classificada, ora impetrante! Como Vossa Excelência 

pode verificar nos autos, de fato, houve a nomeação de 26 (vinte e seis) 

profissionais para exercer o cargo em Comissão de Técnico de 

Enfermagem do Programa de Saúde da Família – PSF, após a homologação 

do concurso (Decreto nº 7.997, de 27/07/2016), conforme se infere das 

Portarias nºs 20.205, 20.206, 21.417, 21.517, 21.515, 21.514, 21.701, 

21.989, 21.988, 21.987, 21.986, 20.429, 21.867, 21.264, 21.263, 22.953, 

22.952, 22.800, 22.530, 22.531, 22.868, 22.859, 22.955, 22.954, 23.454. 

Partindo de tais premissas, pugna a concessão, in limine e inaudita altera 

pars, do mandamus a fim de: “determinar que a autoridade Impetrada 

proceda com a imediata CONVOCAÇÃO e NOMEAÇÃO da Impetrante, ao 

cargo de “Técnica em enfermagem”, nos exatos termos do edital do 

concurso.”. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta 

acolhimento. Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de 

ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Logo, como é cedido, em situações 

excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e 

certo, é possível o manejo do writ. De outro lado, para concessão de 

liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há 

necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da 

Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni 

iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - 

periculum in mora. A espécie não traz elementos que, em princípio, 

autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento, uma vez que a parte impetrante 

foi classificada na 43ª posição, isto é, fora do número de vagas previsto 

no edital - 24 (vinte e quatro) vagas - de ampla concorrência. Essa 

situação jurídica revela, em princípio, que a parte impetrante não tem direito 

líquido e certo à nomeação, se limitando seu direito a uma mera 

expectativa. Ademais, nesse juízo de cognição sumária, não é crível dar 

valor absoluto a alegação de contratações precárias para a vaga de 

assistente social, porque se não bastasse a necessidade de prova 

segura e que tenha passado sobre o crivo do contraditório. Se não 

bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, 

Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), o que não é o caso dos autos. 

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes. Além disso, em 

princípio, o periculum in mora não restou demonstrado, uma vez que a 

parte autora não comprovou a ineficácia da medida caso seja concedida 

somente ao final. Com efeito, tal circunstância torna temerária a 

concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da 

formação do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 

Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações 

que entender necessárias. Prestadas as informações ou transcorrido o 

prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008068-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVES VIANA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008068-03.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: PATRICIA ALVES VIANA 

IMPETRADO: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO Vistos etc., 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por PATRICIA ALVES 

VIANA em face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - JOSÉ 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO -. Como causa de pedir, sustenta a 

Impetrante que: A Impetrante prestou Concurso Público para o Município de 

Rondonópolis, tendo sido classificada para o Cargo de técnica de 

enfermagem em 40º (Quadragésimo) lugar, conforme Decreto N° 7.997 de 

27 de Julho de 2016 (anexo), publicado no Suplemento do Diário Oficial 

(DioRondon) nº 3764, na data de 01 de agosto de 2016, que homologou o 

RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO de provas e títulos para 

provimento efetivo de cargos do QUADRO PERMANENTE da Prefeitura 

Municipal de Rondonópolis, considerando o Edital N.º 001/2016-PMR, Edital 

N.º 002/2016-PMR, Edital N.º 006/2016-PMR e Edital N.º 007/2016-PMR 

ambos em anexo. Ocorre que, ante a escassez de servidores efetivos 

para a prestação dos serviços públicos, fato que por si só eleva os 

valores pagos a título de contribuição patronal ao instituto de previdência 

municipal – IMPRO, considerando ainda em período adequado e não 

vedado (não eleitoral) para as devidas convocações dos aprovados, o 

município de Rondonópolis mais uma vez, utiliza-se de meios tortuosos 

para tentar driblar o que preconiza as normas previstas no artigo 37, 

incisos I, II, III e VIII da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, com 

as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de 

junho de 1998, as Leis Municipais N.º 1.752, de 17 de agosto de 1990, N.º 

3.247, de 05 de maio de 2000, N.º 7.481, de 05 de novembro de 2012, com 

as devidas alterações, o Decreto Municipal N.º 6.106, de 04 de fevereiro 

de 2011, fazendo nomeações em “cargo em comissão de livre nomeação 

e exoneração” para atividades finalísticas, sem reverenciar o concurso 

público em vigor segundo publicações em Diário Oficial, publicações 

anexas. Podemos observar que o EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO 

PÚBLICO Nº 001-002/006-007 – PMR EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 018 – 

PMR, tornou público a convocação dos aprovados até a 24ª (Vigésima 

Quarta) posição. Ocorre que dos aprovados convocados existem 07 

(sete) desistências (1ª, 3ª, 11ª, 12ª, 17ª, 18ª e 22ª), facilmente constatada 

por não ter a portaria que nomeia para exercer a função divulgada e 

publicada em edital. Como o munícipio não fez valer o princípio da 

publicidade, permanecendo inerte a publicação de edital que comprove a 

não investidura do cargo pelos aprovadas em 1ª, 3ª, 11ª, 12ª, 17ª, 18ª e 

22ª lugar, para que Vossa excelência esteja convencido da veracidade da 

informação, basta acessar o site http://www.rondonopolis.mt.gov.br/?

pg=diario, e realizar a busca pelos nomes (1ª) FATIMA APARECIDA 

FRANÇA, (3ª) RAQUEL APARECIDA RODRIGUES NICACIO, (11ª) REJANE 

VIEIRA LIMA ALENCAR, (12ª) MORGANA GOMES GONÇALVES, (17ª) 

JANDUY VINICIUS DE SOUZA, (18ª) EDVANE SIMÕES SEMENÇATO e (22ª) 

LUANA MAYRA COSMO, para certificar a inexistência do edital de 

nomeação e convocação. De acordo com a classificação da Impetrante, 

que está na ordem cronológica de 40º (Quadragésimo) lugar, da 

classificação 24 para 40, é necessário comprovar 16(dezesseis) vagas 

existentes, e existem 26 (vinte e seis) contratações precárias e 07 (sete) 

vagas remanescentes, portanto tem direito a serem convocadas as 

subsequentes da 25ª à 50ª posição. As vagas existentes são em virtude 

das contratações e nomeações a seguir comprovadas, nasce então o 

direito subjetivo da classificada, ora impetrante! Como Vossa Excelência 

pode verificar nos autos, de fato, houve a nomeação de 26 (vinte e seis) 
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profissionais para exercer o cargo em Comissão de Técnico de 

Enfermagem do Programa de Saúde da Família – PSF, após a homologação 

do concurso (Decreto nº 7.997, de 27/07/2016), conforme se infere das 

Portarias nºs 20.205, 20.206, 21.417, 21.517, 21.515, 21.514, 21.701, 

21.989, 21.988, 21.987, 21.986, 20.429, 21.867, 21.264, 21.263, 22.953, 

22.952, 22.800, 22.530, 22.531, 22.868, 22.859, 22.955, 22.954, 23.454. 

Partindo de tais premissas, pugna a concessão, in limine e inaudita altera 

pars, do mandamus a fim de: “determinar que a autoridade Impetrada 

proceda com a imediata CONVOCAÇÃO e NOMEAÇÃO da Impetrante, ao 

cargo de “Técnica em enfermagem”, nos exatos termos do edital do 

concurso.”. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta 

acolhimento. Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de 

ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Logo, como é cedido, em situações 

excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e 

certo, é possível o manejo do writ. De outro lado, para concessão de 

liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há 

necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da 

Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni 

iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - 

periculum in mora. A espécie não traz elementos que, em princípio, 

autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento, uma vez que a parte impetrante 

foi classificada na 40ª posição, isto é, fora do número de vagas previsto 

no edital - 24 (vinte e quatro) vagas - de ampla concorrência. Essa 

situação jurídica revela, em princípio, que a parte impetrante não tem direito 

líquido e certo à nomeação, se limitando seu direito a uma mera 

expectativa. Ademais, nesse juízo de cognição sumária, não é crível dar 

valor absoluto a alegação de contratações precárias para a vaga de 

assistente social, porque se não bastasse a necessidade de prova 

segura e que tenha passado sobre o crivo do contraditório. Se não 

bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, 

Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), o que não é o caso dos autos. 

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes. Além disso, em 

princípio, o periculum in mora não restou demonstrado, uma vez que a 

parte autora não comprovou a ineficácia da medida caso seja concedida 

somente ao final. Com efeito, tal circunstância torna temerária a 

concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da 

formação do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 

Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações 

que entender necessárias. Prestadas as informações ou transcorrido o 

prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007808-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN VIEIRA FREIRE (REQUERENTE)

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1007808-23.2018.8.11.0003. REQUERENTE: MIRIAN VIEIRA FREIRE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Vistos etc., Cuida-se de 

“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” movida por MIRIAM VIEIRA 

FREIRE em face do ESTADO DE MATO GROSSO e FUNCAB - FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, sustentando como 

causa de pedir que: “Em 18 de novembro de 2013, foi publicado no Diário 

Oficial do Estado, o Edital de Abertura nº 001/2013 – SAD/PJC/MT, visando 

o Concurso Público para Provimento de vagas e formação de cadastro 

reserva para os cargos públicos de Escrivão de Polícia e Investigador de 

Polícia Judiciaria Civil. Em razão disso, a Autora se inscreveu para o Cargo 

de Investigadora de Polícia, pleiteando vaga no polo do município de 

CONFRESA/MT. Posteriormente, em 19 de janeiro de 2014, a Autora 

regularmente participou do certame público, adquirindo o resultado final de 

35 pontos. Por conseguinte, a Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt eliminou a Autora, com o fundamento de não haver preenchido 

os requisitos do subitem 10.25 do edital, verbis: (...) Observa-se que a 

menor nota (nota de corte) para o polo de Confresa/MT, foi 36 pontos, 

vindo a ser eliminada a requerente por não estar dentro do limite de vagas, 

ou seja, por apenas um ponto ou (uma questão). Ocorre que diversas 

questões das constantes na prova objetiva abordaram temas não 

previstos no cronograma estipulado pelo edital, o que, por conseguinte, 

prejudicou os candidatos que não as acertaram.”. Decido. Compulsando 

os autos, verifico que a pretensão da parte autora é para que sejam 

anuladas as questões 26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 62, 63 e 69 da prova para 

polícia judiciaria civil, por conseguinte, reclassificando autora no certame e 

prosseguindo no concurso público, fixando o valor da causa em R$ 

1.000,00 (um mil reais). Ademais, ainda que se considere o valor da causa 

12 (doze) salários do cargo pretendido (R$ 2.984,26), a causa não 

ultrapassa o valor de sessenta salários mínimos, cuja competência é do 

Juizado da Fazenda Pública. Assim, constato que o presente feito não 

pode ser submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada 

da Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, 

“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos”. Aliás, disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: 

“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Com efeito, 

tendo-se em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos 

sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no 

artigo 2º da supramencionada Lei; evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpre ressaltar que 

nesta comarca não possui Juizado da Fazenda Pública instalada, de modo 

que o Juizado Cível absorve sua competência, nos termos da resolução 

acima mencionada. Por todo o exposto, declino a competência em favor de 

um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Remetam-se os autos, 

por meio de sorteio, para um dos Juizados Especiais Cíveis desta 

comarca; consignando-se os nossos cumprimentos. Intime-se. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002571-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO ESPROCATE BUZZO (AUTOR(A))

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 
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1002571-08.2018.8.11.0003. AUTOR(A): LEANDRO APARECIDO 

ESPROCATE BUZZO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a 

controvérsia diz respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, 

bem como a sua decorrência de acidente de trabalho, constatação que 

apenas é possível por meio da realização de perícia médica especializada, 

razão pela qual, na espécie, a produção da prova pericial se afigura 

indispensável. Logo, considerando a celeridade processual, e a 

essencialidade da perícia na hipótese dos autos, não há como declarar o 

encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 13.11.2018, às 16h45min, na 

sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007635-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DUARTE DO AMARAL LISBOA (ADVOGADO(A))

CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A (EMBARGANTE)

MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ (EMBARGANTE)

CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA (EMBARGANTE)

CYMI HOLDING S.A. (EMBARGANTE)

DANIEL AGUSTIN BILAT (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos etc., 1. Recebo os embargos à execução fiscal para discussão, eis 

que tempestivos e garantido o juízo por meio de depósito em dinheiro 

oferecido nos autos principais. 2. Ainda, aprecio na oportunidade, o 

pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos opostos, 

conforme requerido pelo embargante. Importante salientar que o efeito 

suspensivo pode ser atribuído aos embargos à execução fiscal se 

preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º do CPC (antigo art. 739-A, §1º 

do CPC/73), conforme julgamento do REsp 1272827/PE pelo Superior 

Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos: PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS 

EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E 

ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO 

(FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU 

INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM 

EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra 

geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor 

somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 

1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de 

Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), 

nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa 

reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro 

de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda 

Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 

(Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, 

em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente 

admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo 

derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando 

suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na 

citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - 

Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 

1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a 

LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do 

devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente 

pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula 

rasa da história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação 

histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos 

executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 

1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito 

público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico 

concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções 

Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 

foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito 

suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos 

embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre 

no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação 

subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, 

admitindo diversas interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei 

n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a 

opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de 

efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não 

se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 

11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo 

uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 

inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 

conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 

conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste 

Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; 

AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 

1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; 

AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 

julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 

21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, 

Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 

1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; 

REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 

19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário 

inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 

1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 289 de 430



julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 

31/05/2013) (GRIFEI). A teor do que dispõe o art. 919, §1º, CPC, “o juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes”. Com efeito, no caso em tela, embora a 

plausibilidade do direito substancial invocado, em princípio, se apresente 

frágil, é certo que houve depósito em dinheiro para garantia do Juízo. 

Nessa hipótese, se vislumbra a boa-fé da embargante, uma vez que, caso 

improcedente a pretensão posta nos embargos, a liberação do dinheiro em 

favor da exequente é imediata. De outro lado, uma vez indeferido o efeito 

suspensivo e haja liberação do valor em favor do exequente, caso haja 

procedência aos embargos, evidente se apresenta o periculum in mora, 

pois para restituição do valor seria necessário expedir ofício requisitório 

para pagamento (RPV ou precatório), com natural demora para efetivação. 

Aliás, analisando o inteiro teor do precedente firmado pelo STJ (REsp. n.º 

1.272.827/PE), verifica-se que os Ministros esclarecem a forma de evitar 

prejuízos de difícil reparação aos embargantes, em casos em que há o 

Juízo se encontra garantido por dinheiro advindo de alienação judicial, que 

bem se aplica a espécie, como se vê: “De ver que quando a Lei de 

Execuções Fiscais mencionou os embargos do devedor fê-lo apenas para 

promover adaptações a seu rito, a saber, devolver o prazo dos embargos 

ao executado em caso de emenda ou substituição da Certidão de Dívida 

Ativa (art. 2º, §8º, da LEF); para dilatar prazos tanto da Fazenda Pública 

quanto do devedor (arts. 16, caput, e 17, da LEF em oposição aos arts. 

738 e 740, do CPC); para limitar a matéria ali cognoscível (art. 16, §3º, da 

LEF); para dar à Fazenda Pública uma nova oportunidade de se manifestar 

sobre a garantia ofertada (art. 18, da LEF) sem suprimir a oportunidade 

que lhe é inicialmente dada com a intimação para a aceitação ou não dos 

bens oferecidos pelo devedor (art. 656, do CPC); para direcionar a 

execução ao terceiro garantidor (art. 19, da LEF), para disciplinar a 

execução por carta (art. 20, da LEF em oposição ao art. 747, do CPC/73) e 

para permitir a adjudicação dos bens penhorados antes do leilão (art. 24, 

da LEF). De fato, poder-se-ia dizer que os artigos 19 e 24 da LEF seriam 

incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do 

devedor porque ambos partem do pressuposto de uma execução não 

embargada ou com embargos rejeitados, não mencionam uma execução 

embargada sem efeito suspensivo. No entanto, da própria LEF pode-se 

colher dispositivo expresso que evidencia a possibilidade de se conciliar a 

apresentação de embargos com o prosseguimento da execução até a 

alienação. Trata-se do art. 21 que disciplina a alienação antecipada dos 

bens penhorados, in verbis: Art. 21 - Na hipótese de alienação antecipada 

dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia da 

execução, nos termos previstos no artigo 9º, inciso I. [...] Art. 32 - Os 

depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: I - na Caixa 

Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei nº 1.737, de 20 de 

dezembro de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta 

pela União ou suas autarquias; II - na Caixa Econômica ou no banco oficial 

da unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando 

relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, 

Municípios e suas autarquias. [...] § 2º - Após o trânsito em julgado da 

decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao 

depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo 

competente. Esses dispositivos põe uma pá de cal por sobre o mito de que 

a Lei n. 6.830/80 - LEF é incompatível com a ausência de reconhecimento 

de efeito suspensivo nos embargos à execução. A compatibilidade existe, 

basta que se siga o mencionado art. 21 c/c art. 32, por interpretação 

extensiva, depositando-se o valor dos bens alienados no aguardo do 

desfecho do julgamento dos embargos do devedor, adotando-se, no 

âmbito federal, a sistemática prevista na Lei n. 9.703/98, que disciplina os 

depósitos judiciais de tributos e contribuições federais, o que evitaria a 

necessidade de seguir-se o rito dos precatórios na constatação do 

indébito em sede de embargos.” Logo, extrai-se da disposição do artigo 

32, § 2º da Lei de Execução Fiscal, cristalinamente que razoável se 

apresenta liberar dinheiro depositado à título de garantia do Juízo, somente 

após o trânsito em julgado da decisão dos embargos do devedor, situação 

jurídica que força reconhecer a necessidade de impor efeito suspensivo 

requerido. Partindo dessas premissas: 1) atribuo aos embargos opostos o 

efeito suspensivo; 2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal nº 

1002151-71.2016.8.11.0003; 3) Apensem-se os embargos na execução 

fiscal; 4) Cite-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo de 

30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto às provas que pretende 

produzir; Int. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 754405 Nr: 9993-90.2014.811.0003

 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: IDECY INÁCIO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA por seu procurador DR FRANCISCO 

EUDES GOMES DE LIMA, OAB/MT 5773, para ciência do retorno dos autos 

do E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 732878 Nr: 12982-06.2013.811.0003

 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: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, MÁRCIO ANTONIO GARCIA - OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA POR SEU ADVOGADO DR. HENRIQUE 

DE DAVID, OAB/RS 84.740, da r. sentença, cujo dispositivo final 

transcrevo a seguir: "...3. Dispositivo. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos, confirmando os efeitos da tutela antecipada, para declarar a 

inexistência dos débitos efetuados após o término da vigência do contrato 

administrativo nº 39/2011, bem como para condenar a requerida à 

restituição do valor de R$ 14.164,18 (quatorze mil cento e sessenta e 

quatro reais e dezoito centavos). Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação. Após o transito em julgado, nada 

sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se procedendo às baixas e 

anotações de praxe. Publique-se, Registre-se e ."

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 759716 Nr: 13209-59.2014.811.0003

 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: ADILSON BLAUT HERINGER, JACKELINE DIVINA DA 

SILVA RODRIGUES

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 753060 Nr: 9332-14.2014.811.0003
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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: JOERNILDA ARAUJO CAVALCANTE

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 790630 Nr: 10470-79.2015.811.0003

 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: GALDISBETE DE SOUZA LOPES, NEUZA MARIA LOPES 

DE MATOS, MARIA DE LOURDES NUNES MATOS, CLEUSA MOREIRA DOS 

ANJOS BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820255 Nr: 3065-55.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS ALMEIDA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749360 Nr: 7428-56.2014.811.0003

 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: CLAY ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 739962 Nr: 1956-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY FATIMA ZAMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, a conta vinculada aos autos encontra-se zerada, conforme 

extrato anexo, e, que, os valores pretendidos pela exequente foram 

recolhidos pelo Estado de Mato Grosso a título de IRRF (Imposto de Renda 

Retido na Fonte), conforme guia anexa.

Ciente disto, nada mais havendo a cumprir, os autos serão remetidos ao 

arquivo definitivo no prazo de 5 (cinco) dias a partir desta publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820221 Nr: 3044-79.2016.811.0003

 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: FABIO ANTONIO COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734035 Nr: 13906-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY FATIMA ZAMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, a conta vinculada aos autos encontra-se zerada, conforme 

extrato anexo, e, que, os valores pretendidos pela exequente foram 

recolhidos pelo Estado de Mato Grosso a título de IRRF (Imposto de Renda 

Retido na Fonte), conforme guia anexa.

Ciente disto, nada mais havendo a cumprir, os autos serão remetidos ao 

arquivo definitivo no prazo de 5 (cinco) dias a partir desta publicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762024 Nr: 14500-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SEVERO DUARTE, ANGELA NUNES 

PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA através do seu procurador, para 

apresentar(em) contrarrazões ao recurso de apelação oferecido pelo 

exeqüente, no prazo de 15 (quinze) dias

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736035 Nr: 15454-77.2013.811.0003

 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: ALDEMIRO ALVARO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 
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COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 727439 Nr: 8313-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, RÁUCEA 

SOUZA FREITAS NATES, SINESIO BATISTA DE SALES, SEBASTIAO 

APARECIDO TRINDADE, AGNA APARECIDA DO AMARAL, S B DE SALES 

& CIA LTDA, SINESIO BATISTA DE SALES, SIMONNE SANTOS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA 

DOS ANJOS - OAB:19.872/O, AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958, KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - OAB:12463/MT, 

RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verifico que o acórdão manteve a sentença julgando 

improcedente a ação.

 Assim, intimem-se as partes da decisão.

Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 429250 Nr: 11339-52.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de 

José Pedro de Souza, uma vez que, conforme apresentado pela 

contadoria não houve excesso, com fundamento no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, e, por outro lado, homologo os cálculos de fls. 301/307, 

que reconheceu que o valor devido é de R$ 168.798,21(cento e sessenta 

e oito mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos). A) 

Expeça-se precatório nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil 

do valor da condenação (R$ 157.048,35), devidamente instruído com as 

indicações necessárias. B) Por outro lado, levando-se em consideração o 

Provimento nº 11/2017-CM, remetam-se ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para devida atualização dos 

honorários sucumbenciais (R$ 11.749,86 – onze mil setecentos e quarenta 

e nove reais e oitenta e seis centavos(....) B.1) Após, expeça-se as 

requisição de pequeno valor, devidamente instruída com os documentos 

previstos no art. 4º, §1º do Provimento nº 11/2017-CM (I- sentença 

condenatória, acórdão – se houver -; II- sentença homologatória; III- 

certidões de transito em julgado tanto do processo de conhecimento como 

dos embargos à execução – se houver -; IV- certidão de intimação da 

Fazenda Pública para opor embargos; V- certidão de decurso do prazo 

legal para oposição de embargos à execução ou cópia da decisão nestes 

proferida; V- o cálculo de liquidação de débito atualizado com as devidas 

deduções;).B.2) Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de 

levantamento da quantia depositada e demais correções monetárias que a 

parte Exequente tiver direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 417345 Nr: 12971-50.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENILDO MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Indefiro o pedido da parte exequente – fls.138/141 -, uma vez que 

compete ao Exequente apresentar demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, além de não se tratar de cálculo complexo, conforme dispõe o 

art. 534 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

cálculo atualizado do débito.

Após, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze), 

manifestar quanto ao cálculo apresentado.

Com ou sem manifestação da executada, retornem-se os autos conclusos 

para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 719462 Nr: 499-41.2013.811.0003

 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: FRANCISCO VICENTE CORAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VILELA DE MORAIS - 

OAB:7045 B/MT, CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - OAB:15471/MT, 

GUILHERME HENRIQUE PESTANA - OAB:OAB/MT 16.145, WANDERSON 

CLAYTON PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado pela parte exequente 

Francisco Vicente Corazza em face do Estado de Mato Grosso em que se 

busca a liberação do bem dado como caução nos autos apenso e a 

execução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

No entanto, a parte exequente não apresentou o valor e a memória de 

cálculo discriminada, nos termos do art. 534 do CPC.

 Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar o cálculo atualizado dos honorários, nos termos do art. 534 do 

CPC, sob pena de arquivamento.

 Defiro o pedido da Exequente para que seja dado baixa na caução dada 

como garantia nos autos em apenso – Cód.718442 – expedindo o 

necessário para cumprimento.

Decorrido o prazo, com a manifestação, voltem os autos conclusos. Em 

caso de inércia, arquive-se com as devidas baixas.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 784636 Nr: 7992-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA MARIA CAVASSAN DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "......Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.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 
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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.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.: 784900 Nr: 8129-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLIMA COMBUSTIVEIS LTDA, JOAQUIM 

DA SILVA LIMA JUNIOR, HENRIQUE DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Vistos etc.,

A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificada e 

representada nos autos, propõe execução fiscal em face do PETROLIMA 

COMBUSTÍVEIS LTDA, JOAQUIM DA SILVA LIMA JUNIOR e HENRIQUE DA 

SILVA LIMA, igualmente qualificados, pleiteando, dentre outros, a citação 

dos devedores para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de 

penhora de seus bens.

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – fl. 39.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Custas pelos executados.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 726457 Nr: 7392-48.2013.811.0003

 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: IDECY INÁCIO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS - 

OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito.

Sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 815286 Nr: 1318-70.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ARAUJO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cumpra-se o v. acórdão.

Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito.

Sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820041 Nr: 2939-05.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GAIOTTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... 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.: 895739 Nr: 3814-04.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a 

restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde 29/03/2017 – data do 

cessão do benefício, até a recuperação total da incapacidade temporária, 

que deverá ser constatada ao ser submetida à nova perícia médica junto 

ao Requerido, (....) 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 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: Antônio Santana de Souza2.Benefício concedido: 

Auxílio-doença3.Data do início do benefício: 29/03/20174.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença – antecipação de tutela 

concedida na sentença.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 895741 Nr: 3816-71.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a 

restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde 21/08/2014 – data do 

requerimento administrativo, até a recuperação total da incapacidade 

temporária, que deverá ser constatada ao ser submetida à nova perícia 

médica junto ao Requerido, (....) 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 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: Jorge dos Santos2.Benefício 

concedido: Auxílio-doença3.Data do início do benefício: 21/08/20144.Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença – antecipação de 

tutela concedida na sentença.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 761267 Nr: 14100-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNEY RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 395061 Nr: 8641-44.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES RIBEIRO DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Vistos etc.,

O Município de Rondonópolis, devidamente qualificado e representado nos 

autos, propõe execução fiscal em face do Euripedes Ribeiro de Godoi, 

igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação do devedor 

para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus 

bens.

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – fl. 126.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Custas pelo executado.

Por derradeiro, determino a revogação do arresto/penhora do imóvel – fls. 

34. Serve esta decisão como oficio para o cartório de Registro de Imóveis 

para que efetue a devida baixa.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e após o pagamento das custas, arquivem-se, 
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com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736032 Nr: 15451-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO ARAUJO MATIAS, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 895738 Nr: 3813-19.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS BRAZ DA ROCHA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a 

restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde 05/01/2015 – data da 

cessão do benefício, até a recuperação total da incapacidade temporária, 

que deverá ser constatada ao ser submetida à nova perícia médica junto 

ao Requerido, (...) 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 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: Clovis Braz da Rocha Lisboa2.Benefício concedido: 

Auxílio-doença3.Data do início do benefício: 05/01/20154.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença – antecipação de tutela 

concedida na sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 755208 Nr: 10423-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON DE QUEIROZ MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verifico que o acórdão manteve a sentença que julgou extinto o 

feito, sem resolução de mérito.

Assim, intimem-se as partes da decisão.

Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 796238 Nr: 12867-14.2015.811.0003

 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: JUCELINO GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E 

REGISTRO DAS PESSOAS NAT. DE RONDONOPOLIS, DALVA DORNELA 

LIMA DE ALMEIDA, ESTADO DE MATO GROSSO, J J ALVES & CIA 

LTDA-EPP, JOÃO JACINTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON PABLO FERREIRA 

DE CAMARGO - OAB:15222, DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE 

ALMEIDA - OAB:21021/MT, ELVIS GALVÃO MACHADO - OAB:OAB/MT 

18167, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, para, 

no prazo legal, informar o endereço dos réus, para que se proceda à 

citação dos mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 819048 Nr: 2593-54.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA M. MELO GASQUES SUARES-ME, SONIA 

MARTINS DE MELO GASGUES SUARES, SONIA MARTINS DE MELO 

GASGUES SUARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,Indefiro o pedido para pagamento das custas ao final da 

demanda, uma vez que não restou demonstrado a incapacidade 

momentânea da autora de arcar com as custas processuais.(....). A taxa 

judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais poderão ser pagas 

ao final, nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea 

do pagamento. (negritei)(AI 166940/2015, DESA. MARIA APARECIDA 
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RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)Dessa forma, determino que 

a parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, a teor do que dispõe o art. 99, 

§2º, do CPC/15, comprove o preenchimento dos pressupostos legais ou 

promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento de 

distribuição do feito nos termos do artigo 290 do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007635-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DUARTE DO AMARAL LISBOA (ADVOGADO(A))

CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A (EMBARGANTE)

MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ (EMBARGANTE)

CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA (EMBARGANTE)

CYMI HOLDING S.A. (EMBARGANTE)

DANIEL AGUSTIN BILAT (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VANDERSON DOS REIS

 

Vistos etc., 1. Recebo os embargos à execução fiscal para discussão, eis 

que tempestivos e garantido o juízo por meio de depósito em dinheiro 

oferecido nos autos principais. 2. Ainda, aprecio na oportunidade, o 

pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos opostos, 

conforme requerido pelo embargante. Importante salientar que o efeito 

suspensivo pode ser atribuído aos embargos à execução fiscal se 

preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º do CPC (antigo art. 739-A, §1º 

do CPC/73), conforme julgamento do REsp 1272827/PE pelo Superior 

Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos: PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS 

EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E 

ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO 

(FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU 

INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM 

EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra 

geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor 

somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 

1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de 

Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), 

nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa 

reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro 

de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda 

Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 

(Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, 

em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente 

admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo 

derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando 

suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na 

citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - 

Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 

1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a 

LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do 

devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente 

pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula 

rasa da história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação 

histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos 

executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 

1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito 

público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico 

concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções 

Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 

foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito 

suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos 

embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre 

no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação 

subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, 

admitindo diversas interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei 

n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a 

opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de 

efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não 

se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 

11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo 

uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 

inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 

conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 

conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste 

Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; 

AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 

1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; 

AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 

julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 

21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, 

Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 

1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; 

REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 

19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário 

inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 

1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 

31/05/2013) (GRIFEI). A teor do que dispõe o art. 919, §1º, CPC, “o juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes”. Com efeito, no caso em tela, embora a 

plausibilidade do direito substancial invocado, em princípio, se apresente 

frágil, é certo que houve depósito em dinheiro para garantia do Juízo. 

Nessa hipótese, se vislumbra a boa-fé da embargante, uma vez que, caso 

improcedente a pretensão posta nos embargos, a liberação do dinheiro em 

favor da exequente é imediata. De outro lado, uma vez indeferido o efeito 

suspensivo e haja liberação do valor em favor do exequente, caso haja 

procedência aos embargos, evidente se apresenta o periculum in mora, 

pois para restituição do valor seria necessário expedir ofício requisitório 

para pagamento (RPV ou precatório), com natural demora para efetivação. 

Aliás, analisando o inteiro teor do precedente firmado pelo STJ (REsp. n.º 

1.272.827/PE), verifica-se que os Ministros esclarecem a forma de evitar 

prejuízos de difícil reparação aos embargantes, em casos em que há o 

Juízo se encontra garantido por dinheiro advindo de alienação judicial, que 

bem se aplica a espécie, como se vê: “De ver que quando a Lei de 

Execuções Fiscais mencionou os embargos do devedor fê-lo apenas para 

promover adaptações a seu rito, a saber, devolver o prazo dos embargos 

ao executado em caso de emenda ou substituição da Certidão de Dívida 

Ativa (art. 2º, §8º, da LEF); para dilatar prazos tanto da Fazenda Pública 

quanto do devedor (arts. 16, caput, e 17, da LEF em oposição aos arts. 

738 e 740, do CPC); para limitar a matéria ali cognoscível (art. 16, §3º, da 

LEF); para dar à Fazenda Pública uma nova oportunidade de se manifestar 

sobre a garantia ofertada (art. 18, da LEF) sem suprimir a oportunidade 

que lhe é inicialmente dada com a intimação para a aceitação ou não dos 
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bens oferecidos pelo devedor (art. 656, do CPC); para direcionar a 

execução ao terceiro garantidor (art. 19, da LEF), para disciplinar a 

execução por carta (art. 20, da LEF em oposição ao art. 747, do CPC/73) e 

para permitir a adjudicação dos bens penhorados antes do leilão (art. 24, 

da LEF). De fato, poder-se-ia dizer que os artigos 19 e 24 da LEF seriam 

incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do 

devedor porque ambos partem do pressuposto de uma execução não 

embargada ou com embargos rejeitados, não mencionam uma execução 

embargada sem efeito suspensivo. No entanto, da própria LEF pode-se 

colher dispositivo expresso que evidencia a possibilidade de se conciliar a 

apresentação de embargos com o prosseguimento da execução até a 

alienação. Trata-se do art. 21 que disciplina a alienação antecipada dos 

bens penhorados, in verbis: Art. 21 - Na hipótese de alienação antecipada 

dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia da 

execução, nos termos previstos no artigo 9º, inciso I. [...] Art. 32 - Os 

depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: I - na Caixa 

Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei nº 1.737, de 20 de 

dezembro de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta 

pela União ou suas autarquias; II - na Caixa Econômica ou no banco oficial 

da unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando 

relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, 

Municípios e suas autarquias. [...] § 2º - Após o trânsito em julgado da 

decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao 

depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo 

competente. Esses dispositivos põe uma pá de cal por sobre o mito de que 

a Lei n. 6.830/80 - LEF é incompatível com a ausência de reconhecimento 

de efeito suspensivo nos embargos à execução. A compatibilidade existe, 

basta que se siga o mencionado art. 21 c/c art. 32, por interpretação 

extensiva, depositando-se o valor dos bens alienados no aguardo do 

desfecho do julgamento dos embargos do devedor, adotando-se, no 

âmbito federal, a sistemática prevista na Lei n. 9.703/98, que disciplina os 

depósitos judiciais de tributos e contribuições federais, o que evitaria a 

necessidade de seguir-se o rito dos precatórios na constatação do 

indébito em sede de embargos.” Logo, extrai-se da disposição do artigo 

32, § 2º da Lei de Execução Fiscal, cristalinamente que razoável se 

apresenta liberar dinheiro depositado à título de garantia do Juízo, somente 

após o trânsito em julgado da decisão dos embargos do devedor, situação 

jurídica que força reconhecer a necessidade de impor efeito suspensivo 

requerido. Partindo dessas premissas: 1) atribuo aos embargos opostos o 

efeito suspensivo; 2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal nº 

1002151-71.2016.8.11.0003; 3) Apensem-se os embargos na execução 

fiscal; 4) Cite-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo de 

30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto às provas que pretende 

produzir; Int. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675188 Nr: 7119-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16715/A

 I – Considerando que os requerimentos apresentados pela defesa, as fls. 

163/164, já foram devidamente apreciados, conforme a decisão de fls. 

159/162, deixo de apreciá-los novamente.

 II – Dê-se ciência à defesa e ao Ministério Público.

III – Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679553 Nr: 11118-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON DOS SANTOS AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 .Assim, determino a expedição de ofício à autoridade policial, para que 

encaminhe os referidos aparelhos telefônicos à POLITEC para extração 

dos dados, com posterior envio do respectivo laudo a este juízo.Por fim, 

tendo em vista que o Ministério Público não encontrou indícios suficientes 

de autoria delitiva para conferir prosseguimento à persecução criminal e 

denunciar o suspeito IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO em relação 

aos crimes apurados neste feito, HOMOLOGO a promoção de 

arquivamento proposta pelo Parquet.DEFIRO os demais pedidos 

formulados pelo Ministério Público às fls. 82/83.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se, notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656283 Nr: 5670-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas não inquiridas.

 Diante da oitiva das vítimas e o interrogatório do acusado neste ato, 

declaro a 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.: 677274 Nr: 9004-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDER LUIZ DARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 2018, às 13h30min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, 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(m) 

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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674208 Nr: 6235-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIHEFERSON HONORATO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 
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deixo de absolver sumariamente o acusado DIHEFERSON HONORATO 

SCHMITT.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de outubro de 2018, às 17h.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, 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(m) 

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.

Diante do teor da certidão de fls. 94, que comunica o cumprimento do 

mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do réu na Comarca 

de Dourados/MS, determino seja solicitada anuência para o seu 

recambiamento ao Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, conforme 

postulado pela Defensoria Pública às fls. 96.

Após a anuência, expeça-se ofício à Superintendência de Gestão de 

Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, 

requisitando que sejam realizadas as medidas necessárias com a 

finalidade de proceder ao recambiamento do réu.

Sem prejuízo dessa providência, expeça-se carta precatória ao juízo da 

comarca de Dourados/MS, a fim de que o réu seja intimado da audiência 

ora designada, de modo a evitar alegação de nulidade futuramente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676216 Nr: 8065-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES DE SOUZA, REGINALDO DE 

PAULA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Alan Ramos Lacoeva 

de Lima e Vagno Braz Marques, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais.

Diante da oitiva da vítima, da testemunha e o interrogatório dos acusados 

neste ato, declaro a 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.: 622474 Nr: 5514-65.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELIS CARVALHO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - OAB:13444/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. CARLOS ROBERTO GAMA FILHO, OAB/MT 13444/MT, 

da parte final da sentença de fls. 110/112 que segue : “ Por tais 

Considerações, julgo improcedente a denúncia, promovida em desfavor de 

SELLIS CARVALHO MONTEIRO, e o faço com fulcro no art. 3º do CPP, c/c 

art. 485, inc. VI do CPC. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente 

ação penal e o faço sem resolução do mérito”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 653508 Nr: 3083-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO MENDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 14h.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, 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(m) 

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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 636531 Nr: 7523-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR DA SILVA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT, Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668, TATIANE BONISSONI - OAB:

 INTIMAÇÃO DO DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR- 

OAB/MT 15.193, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS RATIFIQUE 

OU RETIFIQUE SEUS MEMORIAIS APRESENTADO NOS AUTOS DE AÇÃO 

PENAL Nº 7523-63.2015.811.0064- CÓDIGO 636531, QUE FIGURA COMO 

RÉU OSCAR DA SILVA VIANA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658073 Nr: 7274-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON JOAQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDIANE BASILIO DA SILVA - 

OAB:MT-19029

 Vistos, em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado Elson Joaquim de Souza para, 

querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Outrossim, anoto que o acusado não preenche os requisitos objetivos e 

subjetivos exigidos para concessão da suspensão condicional do 

processo, notadamente por responder a outra ação penal (cód. 41999, de 

Pedra Preta/MT).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678691 Nr: 10284-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVI PÉRICLES SOUZA 

GOMES JÚNIOR - OAB:23799/0

 (...) Pois bem. Extrai-se dos presentes autos que o profissional foi 

nomeado como advogado devido ausência da defensora pública que atua 

nesta vara, tendo acompanhado o flagrado durante a realização de 

audiência de custódia e no ato requereu a concessão de liberdade 

provisória do autuado, a qual foi concedida, sendo fixados honorários 

advocatícios no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), valor 

este que não foi em nenhum momento contestado pelo profissional durante 

a realização do ato, ocasião em que o douto profissional poderia 

argumentar diretamente com juízo acerca de sua irresignação, bem como 

se negar a realizar o ato, em razão do valor costumeiramente fixado por 

este juízo, seja em audiência de custódia de flagrante delito, seja em 

audiência de instrução conforme verifica das certidões anexas a esta 

decisão.Sabe-se que a Tabela de Honorários do Conselho Seccional da 

OAB é mero parâmetro ao balizamento dos honorários do defensor dativo. 

No entanto, analisando sua fixação para o feito em comento, observa-se 

que mesmo após sopesados o grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o este 

magistrado concluiu por fixá-los no valor alhures mencionado, bem como 

evitar ônus excessivo para o Estado.Preceitua ainda o art. 22 da Lei nº. 

8.906/94 em seu § 2º, que, na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. Sendo assim, 

a verba deve ser mensurada segundo o prudente arbítrio do Juiz, sendo 

certo que a tabela da OAB se trata de mero referencial ao julgador.Posto 

isto, em analise a decisão de fls. 21/23, bem como os judiciosos serviços 

prestados pelo ilustre advogado, mantenho inalterado o valor fixados a 

título de honorários advocatícios para o profissional por ocasião da 

realização da audiência de custódia em flagrante delito.Intime-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 624659 Nr: 7131-60.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANDRADE DA SILVA, EZEQUIEL SILVA 

DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, MARCIO 

CARRATTE DE FARIA - OAB:39.737/GO, WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22.656-O-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR MARCIO CARRATTE DE FARIA - 

OAB:39.737/GO, PARA APRESENTAR OS MEMORIAIS DO ACUSADO 

EZEQUIEL SILVA ANDRADE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 665709 Nr: 13947-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES, RAFAEL 

RODRIGUES LADEIA, RAFAEL BARBOSA DE SOUZA TARGINO DA SILVA, 

CLAUDINEI JONAS PEREIRA, ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO LOPES, 

ADERITO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257, FABIO BATISTA RODRIGUES - OAB:18453/MT, THELMA 

APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 initmação do advogados dos réus, Drs. FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB: 18453/MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB: 

3.402/B MT e Antônio Silveira Guimarães Júnior - OAB/MT15.694 para 

apresentar as razões recursais em favor de seus constituídos, no prazo 

legal. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 662322 Nr: 10860-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982

 Autos nº 10860-89.2017.811.0064 – Cód. 662322

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RODRIGO DA SILVA 

CARVALHO não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11.10.2018, às 17h40min. 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, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675427 Nr: 7337-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de continuação para o dia 09 de outubro de 2018, às 

13h30min.

Expeça-se mandado de intimação para as vítimas Miriam dos Santos, 

Marinalva dos Santos Silva e Sebastião da Silva.

Requisite-se o investigador de polícia Renato Teixeira Barbosa.

Requisite-se o réu Patrick Duarte de Oliveira.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678691 Nr: 10284-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVI PÉRICLES SOUZA 

GOMES JÚNIOR - OAB:23799/0

 (...) NESTE MOMENTO, entendo que é possível a fixação de medidas 

cautelares.Sendo assim, determino a expedição de alvará de soltura em 

prol do segregado e determino o cumprimento das seguintes 

condições.1.Comparecimento pessoal no prazo de 24 (horas) ao Juízo da 

4ª Vara Criminal desta comarca (autos/cód. 673940), para tomar ciência 

da execução criminal que lhe é movida;2.Comparecimento mensal e 

obrigatório perante o cartório da terceira vara criminal para indicar o local 

onde pode ser encontrado;3.Comprovação no prazo de dois dias de que 

procurou auxílio em uma casa de amparo para drogados seja particular ou 

pública.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657387 Nr: 6705-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVANIO SILVA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 6705-43.2017.811.0064 – Cód. 657387

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Advanio Silva Rezende como incurso (a) no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637471 Nr: 8316-02.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON REIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/ 3.981

 Autos nº 8316-02.2015.811.0064 – Cód. 637471

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Nelson Reis Ribeiro como incurso (a) no artigo nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632600 Nr: 4400-57.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Édison Fernando Piacentini - 

OAB:978/RO

 Autos nº 4400-57.2015.811.0064 – Cód. 632600

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Erivaldo 

José dos Santos como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 335290 Nr: 6106-51.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BESLEIDIANE ( OU BEILEIDIANE) ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:OAB-MT 4846

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 16/07/2018

Dados Gerais

Execução Número: 6106-51.2010.811.0064

Nome Reeducando: Besleidiane (. Ou Beileidiane) Alves

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 20a 10m 0d 08/04/2007 11/05/2007 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 6a 9m 6d 08/12/2006 11/05/2007 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

17/06/2007 29/05/2009 702 dias fl. 30 e 124

Total de dias interrompidos: 702

Dias Remidos

Remições

Observações

260 fl. 247

61 fl. 269

200 Ref. às planilhas NÃO HOMOLOGADAS de fls. 270, 

296,297,301,311,316,319,num total de 601 dias trabalhados.

17 fl. 325

62 fl. 335

Data de Prisão Definitiva: 11/05/2007

Total da Pena: 27a 7m 6d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 15/08/2013

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 17/09/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 
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Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

15/08/2013 + 7a 8m 25d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 600 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(15/08/2013 - 11/05/2007) - 1a 11m 12d

(6a 3m 4d) - 1a 11m 12d = 4a 3m 22d

Data base para Livramento Condicional 11/05/2007

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 23/10/2023

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

11/05/2007 + 16a 1m 22d + 1a 11m 12d - 0a 0m 0d - 600- 1

Pena Restante a partir da data Atual 16a 8m 22d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

11/05/2007 + 27a 7m 6d + 1a 11m 12d - 0a 0m 0d - 600- 1

Pena Cumprida até data Atual 9a 2m 23d

Data do Término da Pena: 08/04/2035

Demais Observações

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616951 Nr: 7665-38.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Defiro o pedido retro, para tanto, oficie-se à POLITEC para que 

remetam a este juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a mídia referente ao 

laudo de fls. 141-151.

II – Após, dê-se vista do feito às partes para apresentação das 

derradeiras alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617584 Nr: 665-50.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15.261/MT

 Intimação da advogada do reu, dra. REGINA DE ALMEIDA LUCIANO, da 

sentença de fl. 135/140.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678215 Nr: 9834-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA SINARA DE JESUS LIMA, BRENDA 

AUXILIADORA MACEDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Tratam-se os autos de prisão em flagrante delito em desfavor de Patrícia 

Sinara de Jesus Lima e Brenda Auxiliadora Macedo do Nascimento para 

apurar a suposta prática do delito de tráfico de drogas previsto no artigo 

33, caput e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Após homologado o 

flagrante e convertida em prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas 

Corpus para revogação da prisão da autuada Patrícia, argumentando que 

não se encontram assentes os requisitos autorizadores.

 Aportou, nesta data, acórdão nos autos do HC nº 

1009309-21.2018.8.11.0000, no qual fora concedida à ordem para 

substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor da autuada 

Patrícia Sinara de Jesus Lima, a ser fixada por este Juízo singular.

Deste modo, deverá ser observada pela autuada as seguintes 

condicionantes:

I – Expeça-se o competente alvará para substituição da prisão preventiva 

pela prisão domiciliar em favor da autuada PATRÍCIA SINARA DE JESUS 

LIMA, mediante juntada de comprovante de endereço e assinatura do 

termo de compromisso para:

a) manter-se em sua residência (24 horas), com exceção para tratamento 

médico;

b) comparecimento a todos os atos processuais;

c) não mudar de residência sem prévia autorização;

d) não se ausentar da Comarca, sem autorização prévia judicial.

II – Apresentado comprovante de endereço, expeça-se o competente 

alvará de soltura, independente de nova conclusão observada as cautelas 

de praxe em favor da autuada Patrícia Sinara de Jesus Lima.

III – Considerando que já aportou neste juízo os autos de inquérito policial, 

código 679462, após as baixas e anotações, juntem-se estes àqueles, 

remetendo-o ao Ministério Público para que delibere quanto o oferecimento 

de denúncia ou cota de arquivamento.

IV – Intime-se a defesa e dê-se ciência ao Ministério Público.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 680927 Nr: 12434-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Medida Protetiva de Urgência nº 12434-16.2018.811.0064 (Código 

680927)

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por 

MARTA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA em desfavor de MARCIANO 

CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO, ambos qualificados.

Compulsando os autos, verifico existir identidade entre o presente feito e a 

medida protetiva de urgência 12429-91.2018.811.0064 (Código 680920), 

que tramita neste Juízo, haja vista possuírem mesmas partes, causa de 

pedir e pedido.

Diante disso, tem-se claramente a litispendência e, por consequência o 

feito deve ser extinto.

ISTO POSTO, INDEFIRO de plano, a inicial, nos termos do Artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTA a presente medida protetiva 

de urgência e determino o ARQUIVAMENTO com fulcro no do Artigo 485, 

inciso V, do CPC.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades 

legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de setembro de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670879 Nr: 3302-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 (...) Vistos etc.Inicialmente, consigno que no termo de comparecimento da 

testemunha sem rosto 02 não constou o nome, tampouco a sua 

qualificação, ante o teor do Provimento 27/2013 – CGJ.Consigno que, a 

testemunha sem rosto nº 02, identificada nos autos em apenso nº 667098, 

como sendo testemunha sem rosto nº 01.Ademais, determino que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 301 de 430



oficie-se novamente ao Superintende do Sistema Prisional de Mato Grosso 

e ao diretor da Penitenciaria Major Eldo Sá Correia – “Mata Grande”, para 

que adotem as providências necessárias, visando o recambiamento do 

acusado, sob pena de incidirem em crime de desobediência. Por fim, não 

havendo mais requerimentos pendentes, dou por encerrada a presente 

instrução processual, nos termos do que dispõe o Artigo 403, § 3°, do 

Código de Processo Penal (por analogia), converto os debates orais em 

memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pela 

acusação.Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de DireitoRodrigo Fonseca CostaPromotor de JustiçaGabriela Buquigaré 

AraújoAdvogada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653246 Nr: 2829-80.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN HENRIQUE PINTOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 2829-80.2017.811.0064 – Código 653246.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Alan Henrique Pintor de Oliveira

Data e horário: quarta-feira, 19 de Setembro de 2018, 13h49min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro e o acusado. Ausente 

a vítima.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 94, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Alan Henrique Pintor de Oliveira

Acusado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663072 Nr: 11546-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDSSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:11.636-A-SC, LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - OAB:21481-O, 

Melissa Arend das neves - OAB:17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:OAB/MT 23.995/O

 ISTO POSTO, atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, com resolução de mérito, 

nos moldes do Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

para:DETERMINAR a partilha dos bens do acervo patrimonial havido na 

vigência do casamento da seguinte maneira: Os bens moveis que estão 

relacionados na peça vestibular à fl. 06.vº serão de propriedade exclusiva 

da requerente Ana Nice de Souza Siqueira Euzébio. Por outro lado, 

INDEFIRO o pedido de partilha do imóvel e o valor de R$ 46.000,00 

(quarenta e seis mil reais) que supostamente teria sido utilizado para 

realizar benfeitorias na propriedade, eis que o conjunto probatório não foi 

suficientemente apto para provar as alegações da parte requerida. Sem 

custas e honorários, na forma da Lei.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e, após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Rondonópolis, 19 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634930 Nr: 6146-57.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO INOCÊNCIO DA GRAÇA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 6146-57.2015.811.0064 – Código 634930.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Sebastião Inocêncio da Graça Júnior

Data e horário: quarta-feira, 19 de Setembro de 2018, 15h30min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro. Ausentes a vítima e o 

acusado.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 63, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633198 Nr: 4839-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Bonissoni - 

OAB:18717

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 4839-68.2015.811.0064 – Código 633198.
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Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Helio Alves dos Santos

Data e horário: quarta-feira, 19 de Setembro de 2018, 16h30min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, a .

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 101, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660033 Nr: 9027-36.2017.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO F. DE 

CAMARGO - OAB:15.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARNEIRO 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20.757/O

 Processo: nº 9027-36.2017.811.0064 – Código 660033.

 Vistos etc.

Recebo o presente Cumprimento de Sentença nos termos do Artigo 536 do 

Código de Processo Civil.

 Assim, processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do 

CPC), com as cautelas e anotações de praxe.

Por conseguinte, proceda-se a conversão do processo de conhecimento 

em execução de sentença.

 Desta forma, levando-se em consideração o noticiado no petitório de fls. 

180/184 determino a imediata intimação do executado, para que cumpra, 

na íntegra, a sentença prolatada nos autos da ação de conhecimento de 

onde é oriundo o título executivo judicial que embasa a presente 

execução, sob as penas da Lei, isso no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o decurso do prazo acima mencionado, certifique-se a Sra. Gestora 

acerca do tempestivo cumprimento da obrigação ou apresentação de 

eventual impugnação, em seguida, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, formule seus requerimentos.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de 

Processo Civil).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670214 Nr: 2687-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO APARECIDO RAMPAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 21.460/O, Franciane Oliveira Lourenço - OAB:

 Código: 670214

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de Everaldo Aparecido Rampazo, devidamente qualificado nos autos, 

imputando-lhe a(s) prática(s) da(s) conduta(s) típica(s) prevista(s) no(s) 

Artigo(s) 61, II, “f'”, no Artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, em 

continuidade delitiva, Artigo 71 do Código Penal, e em concurso material de 

crimes, Artigo 69 do Código Penal, com o Artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e 

na Lei 11.340/06, pelos fatos constantes na denúncia.

A denúncia foi recebida em 06/08/2018 (fls. 78).

O denunciado foi devidamente citado em 17/08/2018 (fls. 82/83).

 O acusado apresentou a resposta à acusação, alegando que, os fatos 

não ocorreram conforme descritos na denúncia, sobretudo, porque o 

acusado não utilizou o revólver para ameaçar a vítima.

Alegou, ainda, a falta de justa causa para a ação penal, bem como a 

ausência de dolo na conduta do acusado, tendo em vista que vinham de 

desentendimentos anteriores.

 Por fim, requereu a desclassificação do delito descrito no Artigo 14 para o 

delito tipificado no Artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/2003 (fls. 84/93).

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, opinou pelo não 

acolhimento das alegações arguidas pela defesa, além de requer o 

prosseguimento dos autos, com a consequente designação de audiência 

de instrução e julgamento (fls. 98/99).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifica-se que os demais 

argumentos da defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão 

recebeu a denúncia sem qualquer ressalva; a duas porque para a 

propositura da ação penal são suficientes apenas indícios de autoria e da 

existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando da sentença, 

registrando que nesta fase, ou seja, do recebimento da exordial 

acusatória.

 Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua 

verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o 

manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se 

evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

 Assim sendo, rejeito as alegações arguidas pela defesa, pois a denúncia 

é apta e suficiente para instaurar a persecução penal.

Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche 

os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação 

da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo 

e de espaço.

 Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria 

por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na denúncia, 

há justa causa para a instauração da ação penal, não havendo que se 

falar em absolvição sumária.

 Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 25/07/2019, às 

17h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do referido Código, bem como, 

se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o(a)

(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, 

do Ministério Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do 

querelante e do assistente, requisitando-se, se necessário.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, depreque-se.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654964 Nr: 4459-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 303 de 430



 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARANTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuzeni Muniz - 

OAB:10281/0, REGIS FERNANDO NIEDERAUER - OAB:3756

 (...) Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 30/07/2019, 

às 13h30min.Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na 

audiência proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)

(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do referido Código, bem 

como, se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e 

ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, 

o(a)(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos dependerão de 

prévio requerimento das partes. Procedam-se às notificações do(a)(s) 

acusado(a)(s), de seu defensor, do Ministério Público, ofendido(a)(s), 

testemunha(s) e, se for o caso, do querelante e do assistente, 

requisitando-se, se necessário.Havendo pessoas residentes em outras 

Comarcas ,  dep reque -se .No t i f i quem-se .  Às  p rov idênc ias . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655912 Nr: 5312-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado MAURÍCIO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos e, 

por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no 

Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o acusado do 

pagamento das custas processuais, diante da presente sentença 

absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se imediatamente aos 

órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), comunicando-se o teor 

deste julgado, para os devidos fins de direito e, em seguida, arquivem-se 

estes autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo.Se houver fiança prestada 

nos autos, declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 

do Código de Processo Penal.Outrossim, determino que proceda-se com 

os recolhimentos de eventuais mandados de prisões expedidos em 

desfavor da acusada neste processo, bem como baixas e necessárias 

anotações.As partes desistem dos prazos recursais.Às providências. 

Cumpra-se. Saem os presentes intimados.Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaGeremias 

Genoud JúniorAdvogado nomeado para o atoMaurício de Souza Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634919 Nr: 6135-28.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Vistos etc...Inicialmente, ante a ausência do Defensor Público que 

atual perante esta Vara Especializada (ofício fls. retro), nomeio para o ato 

o Dr. Geremias Genoud Júnior, inscrito na OAB sob o nº 12.387.Assim, 

com fundamento no art. 22, §§ 1º e 3º, do Estatuto da Advocacia e Ordem 

dos Advogados do Brasil e considerando, ainda, a Tabela de Honorários 

estabelecida pela Seção da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, 

conforme remansoso entendimento jurisprudencial (STF, RE 160.483, DJU 

27.9.85, p. 166.019), arbitro em 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) os 

honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso ao 

advogado nomeado para o ato.Expeça-se certidão, em favor do Advogado 

Dr. Geremias Genoud Júnior, inscrito na OAB sob o nº 12.387.Ademais, 

aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias a devolução da carta precatória 

expedida à Comarca de Marajá do Sena/MA, oficiando-se solicitando 

informações acerca do cumprimento, caso não retorne no referido prazo. 

Por fim, com o retorno da deprecata, e não havendo requerimentos 

pendentes, declaro encerrada a instrução processual e, considerando os 

memoriais já apresentados pelo parquet, converto os debates orais por 

memoriais, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para sua apresentação 

(Artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal). Notifique-se a Defensoria 

Pública para apresentação dos memoriais. Às providências. Cumpra-se. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes. Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de 

DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaGeremias Genoud 

JúniorAdvogado nomeado para o ato

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649704 Nr: 9964-80.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS JOSE FREDERICO AGUIAR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado MATHEUS JOSÉ FREDERICO AGUIAR MARTINS, devidamente 

qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, 

o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, diante da 

presente sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta 

sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Outrossim, determino que proceda-se com os recolhimentos de 

eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Por fim, determino o 

imediato encaminhamento do acusado à Equipe Multidisciplinar, visando à 

realização de tratamento psicológico, pelo tempo necessário ao 

tratamento, independente da tramitação do processo. As partes desistem 

dos prazos recursais.Às providências. Cumpra-se. Saem os presentes 

intimados.Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – 

assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto 

Cesar FuzaroPromotor de JustiçaGeremias Genoud JúniorAdvogado 

nomeado para o atoMatheus José Frederico Aguiar MartinsAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648560 Nr: 8918-56.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:MT-18839/O

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fulcro 

no Artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c Artigo 62 do Código de 

Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face do 

acusado SÉRGIO BARBOSA DE OLIVEIRA em relação ao delito que lhe foi 

atribuído neste feito.Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em 

seguida, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Saem 

os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela 

Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de 

DireitoAugusto Cesar Fuzaro Promotor de Justiça
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JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729289 Nr: 9984-65.2013.811.0003

 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): EDILIO ROQUE BENKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIVALDO MATIAS 

SOARES(ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

9984-65.2013.811.0003, Protocolo 729289, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 896369 Nr: 4075-66.2018.811.0003

 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): EMERSON ALGÉRIO DE TOLEDO, JONATAS 

DA FONSECA VIANA - ME, SILVIO JOSE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no veículo REBOQUE 

MARCA/MODELO SR/GUERRA AG GR, ANO/MODELO 2008/2008, COR 

BRANCA, CHASSI Nº 9AA07133G8C078077, RENAVAM 00970621396, 

PLACA BWM-5247/SP, em favor do proprietário EMERSON ALGÉRIO DE 

TOLEDO, ou pessoa por ele autorizada, na forma da lei.Cumpra a cota 

Ministerial à fl. 98, comunicando com urgência o Juízo da Comarca de 

Jales/SP acerca do pagamento do dano ambiental, a fim de que seja 

realizada na audiência designada para o próximo dia 24/09/2018 tão 

somente a proposta de transação penal, consistente no pagamento de 02 

(dois) salários mínimos vigentes ao tempo do pagamento. Encaminhe cópia 

desta decisão à SEMA para conhecimento.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 905342 Nr: 6932-85.2018.811.0003

 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): LEANDRO FREITAS MUNIZ, LUIZ CARLOS 

MUNIZ VIEIRA, EA COMERCIAL MEDEIREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS SANTOS SANTANA 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 20.869, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no veículo CAR/CAMINHÃO/ C. 

ABERTA, MARCA/MODELO MERCEDES BENZ/L 1620, ANO/MODELO 

2002/2002, COR VERMELHA, PLACA KES-5088, CHASSI 

9BM6953012B310924, RENAVAM 786398914, em favor do proprietário 

LEANDRO FREITAS MUNIZ, ou pessoa por ele autorizada, na forma da 

lei.Defiro o pedido de exclusão do polo passivo de LUIZ CARLOS MUNIZ 

VIEIRA, com as baixas e anotações necessárias, na forma requerida pelo 

Parquet à fl. 39-v , item “4”, vez que a mera condição de destinatário da 

carga de madeira apreendida não caracteriza a sua participação no 

crime.Aguarde a juntada de documentos pela Polícia Militar Ambiental 

relativos ao levantamento da volumetria do produto florestal apreendido 

nestes e documentos resultantes da fiscalização.Encaminhe cópia desta 

decisão à SEMA para conhecimento.Ciência ao Ministério Público.Cumpra, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 905725 Nr: 7034-10.2018.811.0003

 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): LEANDRO RODRIGUES, D G DE ALMEIDA 

MADEIRAS - ME, VALE REAL TRANSPORTES EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no veículo TRA/C. TRATOR/NÃO 

APLIC, MARCA/MODELO IVECO/STRALISHD 570S38TN, COR BRANCA, 

ANO/MODELO 2008/2009, CHASSI Nº 93ZS2MRH098805265, PLACA 

NDW-1780, CRG/S. REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO SR/GUERRA 

A G  G R ,  A N O / M O D E L O  2 0 0 8 / 2 0 0 8 ,  C H A S S I  N º 

9AA07102G8C077857,PLACA NDZ-9923 E CRG/S. REBOQUE/C. ABERTA, 

MARCA/MODELO SR/GUERRA AG GR, ANO/MODELO 2008/2008, CHASSI 

Nª 9AA07082G8C077858, PLACA NDZ9953, em favor do proprietário 

LEANDRO RODRIGUES, ou pessoa por ele autorizada, na forma da 

lei.Defiro o pedido de exclusão do polo passivo da empresa VALE REAL 

TRANSPORTE EIRELLI-ME, com as baixas e anotações necessárias, na 

forma requerida pelo Parquet à fl. 39-v , item “4”.Aguarde a juntada de 

documentos pela Polícia Militar Ambiental relativos ao levantamento da 

volumetria do produto florestal apreendido nestes e documentos 

resultantes da fiscalização.Encaminhe cópia desta decisão à SEMA para 

conhecimento.Ciência ao Ministério Público.Cumpra, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 898261 Nr: 4743-37.2018.811.0003

 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): MILTON FELIX DA SILVA, LOUIS DREYFUS 

COMPANY BRASIL S.A., RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, MARKO 

LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a empresa RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, na pessoa de 

seu advogado Dr.RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS, dos termos da Cota 

Ministerial de fls.45, a seguir: De acordo com a manifestação de fls.42/43, 

a empresa investigada se encontra em processo de recuperação judicial, 

o que é observado pelo tramite da ação nº 1002673-98.2016.811.003 da 

4ª Vara Cível de Rondonópolis. Sendo assim, o Ministério Público concorda 

com a contraproposta para pagamento de R$ 10.000,00 a título 

dereparação do dano ambiental e transação penal em 10 parcelas 

mensais iguais e sucessivas. Po fim, pela intimação da autora do fato para 

recolhimento da primeira parcela no prazo de 05 dias.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001387-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOAO LANG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001387-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: PAULO JOAO LANG Vistos etc. Busca e 

apreensão aviada por Omni S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento 

em face de Paulo João Lang, ambos qualificados, com base no 

Decreto-Lei n.º 911/1969. Determinada a emenda da inicial para comprovar 
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o preparo da causa, a parte autora atendeu a determinação judicial no Id. 

5783665. Concedida a medida liminar pretendida pela r. decisão de Id. 

5899640, que determinou a busca e apreensão do bem. Ordem não 

cumprida, em razão de não ter sido encontrado (Id. 6848327). Realizada a 

anotação de restrição judicial de circulação no prontuário do veículo, 

objeto da ação no Id. 6096450. Em seguida, a parte autora desistiu da 

ação, requerendo a extinção do feito (Id. 12687698), com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, informando que a parte 

requerida quitou o débito administrativamente. Pediu o imediato desbloqueio 

do veículo objeto da lide. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, 

caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, 

independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 

In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 5899640. 

Condeno a parte autora Dispenso a parte requerente das custas judiciais 

e despesas processuais remanescentes, inteligência do art. 90, § 3.º, do 

CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Por fim, determino a baixa da restrição judicial lançada via 

sistema Renajud no prontuário do veículo objeto da lide. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. Sinop – MT, 19 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009276-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ELIANE FUHR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

NATHALIA RITA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009276-83.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JUAREZ 

OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: NATHALIA RITA SILVA DOS SANTOS 

Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como 

mandado. Designo o dia 16 de outubro de 2018, às 13:30 horas, para 

realização da audiência de inquirição da testemunha Brunara Nogueira da 

Silva. Informe o juízo deprecante, para fins das intimações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de setembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009134-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR NUNES CAVALHEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão da senhora Oficiala de Justiça anexada 

no ID 14907292.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011281-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSE SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para. no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão da senhora Oficiala de Justiça anexada 

no ID 14743490.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010234-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGRA PAULA ROSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para. no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão da senhora Oficiala de Justiça anexada 

no ID 14743478.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001314-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA (ADVOGADO(A))

MICHELE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ANDREIA MARA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO JOSE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JEAN PATRIK CAUDURO (ADVOGADO(A))

MAURO CEZAR ABATI (ADVOGADO(A))

UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (RÉU)

DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS (ADVOGADO(A))

ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1001314-09.2018.8.11.0015; 

Certifico que contestação apresentada no ID 13297755, é tempestiva. Nos 

termos da Legislação vigente, INTIMO o advogado da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. SINOP, 20 de 

setembro de 2018 Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001621-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (REQUERIDO)

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (REQUERIDO)

IVONE SALETE CAMIANSKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 
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encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002380-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE GARUZZI BARCELLOS (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (REQUERENTE)

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

ROBERTA BORTOT CESAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA BRUNETTO (ADVOGADO(A))

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1002380-58.2017.8.11.0015; 

Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração anexados no ID 

11345304 foram protocolados no prazo de lei. Nos termos da legislação 

vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre 

referidos embargos de declaração. SINOP, 20 de setembro de 2018 Livia 

Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

TELEFONE: (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003124-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILIA MAZZARO ORSINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES LEANDRO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003124-53.2017.8.11.0015. AUTOR(A): TARCILIA 

MAZZARO ORSINI RÉU: LUIZ SOARES LEANDRO Vistos etc. Sem 

embargo da petição de Id. 16966659, não produzida a defesa, intime-se a 

Defensoria Pública para fins de cumprir a decisão de Id. 11861717. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de setembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172322 Nr: 7485-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE JESUS DUTRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT/10.661, LETICIA PINHEIRO FERREIRA - OAB:16630, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

Feitos os esclarecimentos, conforme certidão de p. 246, juntados os 

documentos de p. 247/249.

Apresentadas as informações, defiro o pedido de p. 242, devendo a parte 

requerida informar a conta para levantamento dos valores via Alvará 

Judicial, em 05 dias, e manifestar a respeito do cumprimento integral da 

obrigação, o que levará a extinção do processo, se for o caso, pelo 

pagamento.

Não sendo o caso, pronuncie-se no mesmo prazo.

Defiro a juntada de substabelecimento de p. 243/244. Anote-se para fins 

das intimações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 235733 Nr: 9247-55.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEBLÔNIO DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL APARECIDO ANIZIO 

CALDAS - OAB:OAB/SP 273.528, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCE LEMES DA SILVA 

KARSBURG - OAB:

 Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos iniciais, com resolução 

do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte 

requerida José Roberto da Silva a pagar indenização por danos materiais 

à parte autora no valor de R$ 8.365,00, nas bases retro expendidas.Tendo 

em vista a sucumbência recíproca, na forma acima estabelecida, condeno 

as partes a arcarem com as custas e as despesas processuais, na 

proporção de 1/3 a cargo da parte autora e 2/3 por conta da parte 

requerida. Condeno-as ainda a pagarem honorários advocatícios da parte 

adversa, que arbitro em 10% do valor da condenação, respeitada a 

mesma proporção sobredita. Inteligência dos arts. 82, 84, 85 e 86, todos 

do CPC.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 205048 Nr: 7029-88.2014.811.0015

 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: EMITÊ COMÉRCIO DE PISOS E CERÂMICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz - OAB:MT 18028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Intime-se o advogado (a) da parte requerente para, no prazo legal, 

manifestar acerca da proposta de acordo e pedido de extinção às fls.131 

e 132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 239937 Nr: 11983-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, OSMAR RODRIGUES COELHO, MARLI FERREIRA 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.74

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 175704 Nr: 11334-86.2012.811.0015
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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: ANTENOR FERNANDES MATILDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROAS DA SILVA - 

OAB:OAB/MG 98.981

 "Vistos etc. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, c/c 

indenização por danos morais, aviada por Antenor Fernandes Matildes em 

face de Banco Intermedium S/A., ambos qualificados. (...). Destarte, o 

levantamento do valor pretendido não encontra óbice algum, salvo quanto 

aos honorários sucumbenciais, pertencentes ao seu patrono 

desaparecido. Assim, sendo o levantamento deverá corresponder à 

condenação, pressupondo que eventual compensação de crédito já tenha 

sido efetivada pela parte requerida ao apresentar o comprovante de 

depósito. Deste modo, quitada a obrigação, impositiva a extinção do 

processo, pois exaurido o seu mérito, pelo pagamento. Isto posto, 

satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil. Custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios pela parte requerida, conforme já 

determinado na sentença de p. 173/178. Determino o levantamento dos 

valores vinculados neste feito, devendo a transferência ser realizada, 

mediante alvará judicial, na conta bancária indicada à p. 190, em nome da 

parte autora. Retido o valor dos honorários advocatícios a disposição do 

esvaecido patrono. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. P. I. C."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180183 Nr: 987-57.2013.811.0015

 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: GABRIELLY DA SILVA SCHU, BRUNA DA SILVA SCHU, 

MIRO ANTONIO SCHU, ANA FAGUNDES SCHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. G. MADEIRAS LTDA, N. Z. MADEIRAS 

LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, ANDRE TAVARES - OAB:109367/RJ, PAULA 

MENDES DE FARIAS MELLO DE ARAÚJO - OAB:176.951-RJ, 

VALDEMAR PEREIRA GONÇALVES - OAB:OAB/RJ 117.981

 Intime-se a litisdenunciada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as 

alegações finais, nos termos da r.decisão de fls.292/293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 270964 Nr: 10420-80.2016.811.0015

 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: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE APARECIDA GELINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, DAIANE F. C. ROSSAFA BARRACHI - 

OAB:OAB/MT 21.127 B, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008274-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE ANDREIA GOETZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008274-78.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

HONDA S/A. REQUERIDO: LUCIANE ANDREIA GOETZ Vistos etc. Ação de 

Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de uma motocicleta, 

Marca: Honda, modelo: Biz 110I, chassi: 9C2JC7000HR418383, placa 

QCR9999, ano da fabricação: 2017, renavam: 01134954570, Cor: 

Vermelha, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de um 

financiamento no valor de R$ 14.890,50 em 50 prestações mensais, 

mediante Cédula de Crédito Bancária nº 1947865-3, garantido por 

alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. Requereu ainda liminarmente, a expedição de ofício à 

Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA da parte 

requerente. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere os autos, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 

do Código Civil. A mora da parte demandada constituída por meio de 

instrumento de notificação extrajudicial, deixando clara a constituição da 

mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte 

requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no 

contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e 

apreensão deve ser deferida. Contudo, noutro vértice, risível e folgaz 

querer a baixa de ônus legais sobre o veículo tipo IPVA. Atender tal pedido 

é promover o enriquecimento ilícito da parte autora, chancelar a 

sonegação fiscal e compactuar com criminoso, em detrimento do erário, 

criando privilegio não previsto em Lei. Pior, ordenar à Secretária de 

Fazenda Pública Estadual para abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja 

de que período e de quem for, é o mesmo que vedar o Estado do direito de 

arrecadar. O pedido não guarda sentido e lógica tributária alguma, sendo 

inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito de litigância de 

má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação fiduciária dá margens 

de garantia e privilégios suficientes ao credor fiduciário, não sendo 

honesto e nem justo pretender esse tipo de isenção do Estado em 

benefício de um particular. Ainda mais em obrigação de caráter propter 

rem. Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente e descrito nos autos; e indeferir qualquer ordem à 

Fazenda Pública Estadual de abster-se de cobrar os tributos devidos 

sobre o bem em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da 

sua propriedade, se assim ocorrer. Quem detiver o veículo tem o dever 

tributário respectivo. Por outro lado, mas vinculado ao indeferimento acima, 

cabe alertar a parte autora quanto o requerimento de pedido sem nexo e 

até contrário a Lei, que pode resultar na aplicação de multa por litigância 

de má-fé. Expeça-se mandado de busca a apreensão do veículo, o qual 

deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, 

depositando-o com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem 

ela indicar, como depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida 

liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, 

purgar a mora, pagando a dívida pendente integralmente, parcelas 

vencidas e vincendas, com os encargos legais, em cinco (05) dias, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus 

da alienação fiduciária. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de 

setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007782-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITO LIMA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO ADRIANO BRITO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007782-86.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: BRITO LIMA & LIMA LTDA - ME, 

FRANCISCO ADRIANO BRITO LIMA Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial proposta por Banco Bradesco Cartões S/A. em face de Brito 

Lima & Lima Ltda. – ME e Francisco Adriano Brito Lima, todos qualificados. 

Na forma do art. 829 do CPC, expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato 

citatório. Vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado 

citatório, o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos 

bens porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, 

termo de depósito e laudo de avaliação, tanto quanto possível 

observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia 

prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis 

dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Recairá a penhora prioritariamente 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem logo 

indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará 

prejuízos à parte exequente. Não encontrada a parte executada, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, inclusive servindo-se preferencialmente de indicações da parte 

exequente. Tudo em conformidade com o disposto nos art. 830, caput e § 

1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, 

acima delineadas, incumbirá à parte exequente requerer e promover sua 

citação por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento mencionado, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. 

Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, 

que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento 

nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do 

CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e correrá da 

juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser manejado 

independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 914 e 

915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop, 20 

de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006112-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

GILBERTO BATISTA DE MELLO FILHO (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO (REQUERIDO)

ENDRIGO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006112-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GILBERTO 

BATISTA DE MELLO FILHO REQUERIDO: ENDRIGO DE FREITAS, PEDRO 

DEFANT FILHO Vistos etc. Pedido de assistência judiciária gratuita que 

Gilberto Batista de Mello Filho, devidamente qualificado, apresentou no bojo 

da ação de cobrança de comissão de corretagem, referente a venda de 

um imóvel rural. Oportunizada a comprovação de sua alegada 

hipossuficiência pela decisão de p. 13790249, simplesmente reiterou o 

pedido de assistência judiciária gratuita no Id. 13867689, restringindo-se a 

dizer que não possui comprovante de renda, por ser autônomo, 

lamentando sua situação financeira. Apontou dívidas registradas nos 

cadastros de inadimplentes, cheques devolvidos e pendências 

financeiras. Juntados documentos nos Id. 13867705 e Id. 13867706. É o 

sucinto relato. Decido. A declaração de pobreza não prevalece quando 

sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a 

desvanecem, a informar condições de arcar com as custas e as 

despesas processuais. Embora a parte autora tenha declarado ser pobre, 

não aparenta pobreza na acepção jurídica da palavra, haja vista que 

pretende perceber na ação em questão, a título de comissão de 

corretagem, a expressiva quantia de R$ 292.800,00. Como insta, apenas 

de um serviço prestado, se de fato fizer por merecer, o que será objeto de 

análise oportuna, como corretor, diz ter direito de perceber quase 

trezentos mil reais. Ora, quem ganha tal quantia, por um único serviço, 

ainda que seja anual, o que dificilmente se resume a um único nesse ramo 

de atividade durante tal lapso temporal, não pode ser considerado 

hipossuficiente financeiramente. Seria em torno de R$ 25.000,00 mensais 

como média de renda. O que é considerado um excelente rendimento 

mensal para os padrões de mercado. Em quem aufere ou pretende auferir 

essa renda não passará fome e nem sua família, se tiver de pagar as 

custas e das despesas processuais. O fato de ter restrições em seu 

nome, na ordem de R$ 20.000,00, indica que tem ou teve crédito 

significativo no mercado. O que geralmente é reservado pelo comércio em 

geral a quem ostenta alguma pujança econômica e respaldo patrimonial ou 

possui excelente lábia, bom trânsito social, poder de convencimento acima 

da média ou do trivial. Numa hipótese ou na outra, acima mencionadas, de 

todo modo não são próprias ou características de alguém merecedor da 

assistência judiciária graciosa, que tem advogado constituído e almeja 

quantia considerável, decorrente de alegada atividade em negócios de 

grande vulto. Demais, até por conta da constatação acima, restrições 

creditícias existentes, apesar de apontar indícios de possível apuro 

financeiro, não é suficiente para autorizar a benesse, já que, conjectura 

por conjectura, além do acima relacionado, pode sinalizar também que o 

restringido apenas não é dado a cumprir ou saldar suas obrigações em 

tempo. Nuances que o afastam da linha de pobreza sustentada. As 

circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre 

na razoável acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram, 

sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de direito, de 

acordo com o mandamento constitucional expresso, sob pena vulgarizar o 

termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal, instituindo a 

sonegação fiscal como regra formal e sem lastro fático. Portanto convém 

prover as custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que 

os fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras 

para suportar os ônus do processo, mormente pelos valores indicados 

nos autos. Calha acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que 

o magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas 

razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito 

ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles 

realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, 

invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega 

o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da Lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada do Sodalício mato-grossense, com 

destaques em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 
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desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018); “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência do 

art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da justiça gratuita 

somente serão concedidos aos que comprovarem documentalmente a 

situação de hipossuficiência financeira. Assim, nos termos do artigo 5º da 

Lei l. 060/50, o juiz não está obrigado a conceder os benefícios da justiça 

gratuita diante da mera juntada de declaração de pobreza. A 

hipossuficiência tem presunção relativa e deve ser evidenciada 

satisfatoriamente para que possa ser deferida em juízo”. (TJ-MT; APL 

101422/2017; São José do Rio Claro; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; 

Julg. 11/04/2018; DJMT 17/04/2018; pág. 49); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte autora preparar o 

feito em 15 dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do CPC. Caso não haja o 

preparo do feito no referido lapso, será cancelada sua distribuição e 

consequentemente extinto o processo sem alcance de mérito, equivalendo 

ao indeferimento da petição inicial, a teor dos arts. 290, 320 e 321, 

parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de setembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005151-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP (AUTOR(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005151-09.2017.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

cumprimento de sentença, de ID 10107160. Intime-se a executada para 

cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito. 

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015). 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005479-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING (ADVOGADO(A))

EVANDRO MAIRESSE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005479-02.2018.8.11.0015. AUTOR(A): EVANDRO 

MAIRESSE RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Pretensão revisional de contrato (cédula de 

crédito bancário), c/c repetição de indébito e tutela provisória de urgência, 

aviada por Evandro Mairesse em face de BV Financeira S/A., ambos 

qualificados. Alegou, em síntese, cobranças abusivas de juros e demais 

taxas, conforme planilha comparativa que apresentou, a requerer a 

consignação das três parcelas vencidas do financiamento no importe de 

R$ 1.054,24, cada, e não os R$ 1.784,00 que já vem pagando há 18 

meses de um total de 48 parcelas. Pugnou tutela de urgência em caráter 

antecedente para que a demandada não inclua o seu nome nos cadastros 

de inadimplentes, assim como abstenha de propor ação de busca e 

apreensão. Ainda em tutela de urgência pediu autorização para depositar 

judicialmente das parcelas vencidas em março, abril e maio/2018, sem a 

cobrança de juros de mora, bem como sobrestar os pagamentos das 

parcelas vincendas até decisão final. Postulou, por fim, a inversão do 

ônus da prova. É a síntese. Decido o pleito de tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela, em tese, é cabível desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, 

caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida com a inicial, não soam críveis as alegações da 

parte autora, sem evidente probabilidade de sagrar-se vencedora ao final 

da demanda. O que deve ser melhor analisado depois de formada a 

angularidade processual, tendo em vista que não se descarta tenha sido 

pactuada a capitalização mensal de juros. Inclusive com a parte autora a 

calcular prestação que entende subsidiariamente devida com estribo nesta 

condicionante, porém calculando os juros em taxa diversa da contratada. 

Somente com o esgotamento da instrução probatória será possível, 

aprofundando na análise horizontal e vertical, aferir com mais exatidão a 

pertinência da tese. Pelo menos por enquanto, não passa disso, uma tese, 

a ser ou não confirmada depois de ouvida a parte contrária, antítese, e 

encerrada a produção de provas, necessariamente na síntese que advirá. 

Apesar da boa perspectiva de reversibilidade do provimento, faltam 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, já anunciada acima, e 

ressaltem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a seguir 

desenvolvido. Obviamente que pagar prestação mensal que reputa 
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indevida é algo assaz incomodante. Ainda mais nesses tempos magros de 

economia combalida, ganhos minguados e dificuldades financeiras 

acossando a maioria dos cidadãos de bem. Pagar menos é sempre bom, 

desde que seja justo. O que ainda será elucidado. Porém não deve ser 

esquecido que o contrato discutido é recente, firmado nos estertores de 

2016, com a parte autora, segundo alegou, adimplindo-o razoavelmente. 

Contratação quando a crise econômica grassava. Sabia da conjuntura e 

das condições a que se sujeitou. Mesmo na incidência das normas 

consumeristas em vislumbrado contrato adesivo, não exsurgem motivos 

endógenos ou exógenos capazes de soerguer o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. Portanto, não evidenciado suficientemente o 

direito aduzido, ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento 

da pretendida tutela provisória de urgência, preconizados pelo art. 300, 

caput, do CPC. Não há como ser concedida. Por outro lado, de acordo com 

o art. 539 do CPC, podem ser consignadas quantias ou coisas devidas. 

Busca a parte autora exatamente isso: consignar quantia que entende 

devida, de acordo com os valores obtidos quando calculados os juros 

conforme sua tese subsidiária, decerto já não acreditando na tese 

principal de prevalência dos juros simples, a ser analisada oportunamente, 

a teor do demonstrativo de cálculo comparativo acompanhando a inicial, 

entrevisto do resumo contido no Id. 13404046. O depósito suso 

mencionado, na forma pugnada, traduz nítido caráter consignatório e como 

tal deveria ter sido articulado, nada impedindo, contudo, que assim se 

procedesse cumulativamente, a teor do art. 327, § 2.º, do Código de Ritos. 

De igual forma, eventuais discrepâncias, significativas ou não, tangente à 

taxa de juros contratada, comparativamente a uma indicada taxa média de 

mercado historicamente levantada pelo Bacen, soçobra discussão nesta 

senda ainda tão embrionária da causa. Certamente, sob o crivo do 

contraditório, garantida a ampla defesa, serão dirimidas oportunamente. 

Portanto, mesmo a consignação, não encontra respaldo suficiente para 

ser realizada, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

elencadas no art. 335 do Código Civil, nem mesmo naquela do seu inciso 

V:“ se pender litígio sobre objeto do pagamento”. A consignação neste 

caso é quando o litígio grassar entre o credor e terceiro. E não disputa 

quanto ao valor que cada um entende adequado, levando-se em conta, de 

toda forma, a existência de contrato em pleno vigor e sem evidências 

cabais, ou melhor, de segura probabilidade de sucesso do direito 

alardeado, de que esteja eivado de abusos ou iniquidades. Com isso, 

desautorizada a tutela de urgência, na consignação em clemência, numa 

espécie de revisão por ingerência, sem conhecimento profundo e 

suficiente da causa em sua essência. Necessário, primeiro, o 

conhecimento mais detalhado dos fatos, o que se revela pertinente só 

depois do seu conhecimento completo, e não parcial, como entrevisto 

nesta fase incipiente do feito. Noutra senda, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, cabível 

deferir o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Por derradeiro, evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo 

alegações verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e 

informar vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, 

não se descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente 

contrato de adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa 

de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso, assentada desde logo como mecanismo de isonomia, paridade de 

armas e evitar a surpresa. Logo, competirá à parte requerida demonstrar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. 

Até por conta do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, pelas razões suso 

expendidas. Isto posto, indefiro os pedidos de tutela provisória de 

urgência. Desse modo, seguindo-se o rito processual, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 16:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador designado via do CEJUSC. Cite-se a parte 

requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a 

comparecer à solenidade acima marcada. Assim como intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias 

mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a 

defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, 

oportunamente, digam as partes se há outras provas a produzir, 

especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, devendo ser 

anotado para os fins devidos. Inverto o ônus da prova em favor da parte 

autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida demonstrar os 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquela. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008692-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SETEMBRINO ALENCAR (AUTOR(A))

TATIANE DA SILVA SAMPAIO MENEGALI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008692-50.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SETEMBRINO 

ALENCAR RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Observada na peça 

de defesa da parte requerida a propositura de reconvenção, 

fundamentada no seu regular exercício de direito em que busca a 

condenação do reconvindo/autor a pagar a quantia de R$ 1.443,43 valor 

este que entende deva ser restituído em seu favor acaso venha ser 

julgada procedente a demanda, a fim de evitar o enriquecimento sem 

causa. É o relato. Decido. Trata-se de reconvenção que tramita no bojo 

desta ação. É ação, um modo de exercitar o direito de ação, numa espécie 

de contra ataque da parte ré contra a parte autora, isso dentro de um 

processo já em curso, a ensejar o simultaneus processus com a ação dita 

principal, de maneira que o julgador resolva as duas contendas numa 

mesma sentença. Significa que a parte ré não se limita a deduzir defesa. 

Faz pedido conexo com a causa principal ou com os fundamentos da 

defesa. Como leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

in “Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, p. 947/948, a 

reconvenção deve ser deduzida na contestação, não sendo distribuída à 

parte e nem apensada ao processo. No entanto, deve preencher os 

requisitos da peça vestibular, nos termos dos arts. 319/320 do CPC. 

Assinalam a natureza jurídica do instituto, in verbis: “Natureza jurídica. 

Reconvenção é ação judicial do réu contra o autor, sendo uma das 

modalidades de resposta do réu. Neste caso, o processo é caracterizado 

pelo conjunto formado entre a ação principal e a ação reconvencional, em 

cumulação objetiva de ações”. Conforme dicção do art. 343 do CPC, “...é 

licito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, 

conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”. Apesar da 

simplificação procedimental introduzida pelo CPC, nem a natureza jurídica 

da reconvenção foi alterada, tampouco os seus pressupostos, já que a 

reconvenção continua sendo uma forma de contra-ataque do reconvinte 

contra o reconvindo, que em geral, é o autor da ação principal. Assim, 

além de apresentar a sua defesa, o réu da ação principal faz um pedido 

que poderia ser feito em ação autônoma, portanto, a reconvenção é uma 
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ação na qual, o réu irá pleitear direitos que afirma ter contra o autor e 

como tal, deve conter requisitos específicos e gerais. Imperioso anotar 

que, sobre a reconvenção, o art. 292 do CPC, dispõe que o valor da causa 

constará sempre da petição inicial ou da reconvenção e será: “I - na ação 

de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos 

juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de 

propositura da ação; (...)”. No caso, a parte requerida pleiteia o 

reconhecimento de um crédito realizado pela instituição bancária em 

decorrência de um contrato que a parte autora nega ter firmado com esta, 

bem como o seu recebimento no valor de R$ 1.443,43, de modo que o 

valor da causa na reconvenção deve corresponder a pretensão 

apresentada, sob pena de cancelamento da sua distribuição. Assim, 

chamo o feito a ordem, para determinar a emenda da reconvenção, nos 

termos do art. 319, inciso V, do CPC, atribuindo valor a causa com o seu 

respectivo preparo, no prazo de 15 dias, sob pena de seu indeferimento, 

pela inobservância do arts. 292, 319, 321 e 485, inciso I, todos do CPC. 

Após, intime-se a parte reconvinda para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante o disposto no art. 343, § 1.º, do 

CPC, cientificando-a desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de setembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007917-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007917-98.2018.8.11.0015 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WEP INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME Vistos etc. Busca e apreensão 

proposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A. em face de WEP 

Indústria e Comércio de Ferramentas Ltda. – Me., ambos qualificados, com 

base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Determinada a emenda da inicial para 

comprovar o preparo da causa e a mora da parte requerida (Id. 

14692114), a parte requerente desistiu da ação, postulando pela a 

extinção do feito (Id. 14837606), com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é 

uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

adversária, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. “art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial.”. Como insta, 

desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua 

admissão e homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar 

custas e despesas processuais, a teor dos arts. 82, 84 e 90, caput, do 

CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito 

respectivo. Descabe ao Poder Judiciário eventual baixa de constrição que 

não ordenou. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se, com as 

anotações necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 20 de setembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012198-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO JOSE DE CONTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012198-34.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EDIVALDO JOSE DE CONTO Vistos etc. Busca e apreensão 

aviada por Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda. em 

face de Edivaldo José de Conto, ambos qualificados, com base no 

Decreto-Lei n.º 911/1969. Determinada a emenda da inicial para comprovar 

o preparo da causa, a parte autora atendeu a determinação judicial nos 

Ids. 11043413, 11043438 e 11043451. A parte autora atravessou petição 

no Id. 11715168 requerendo sobrestamento do feito, e exclusão de 

eventual restrição judicial e, posteriormente – Id. 14486327 – informou que 

houve composição amigável de forma extrajudicial. Em seguida, a parte 

autora desistiu da ação requerendo a extinção do feito (Id. 10788231), 

com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Relatados e 

examinados. Decido e julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da 

parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha 

apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de 

sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem 

chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. “art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial.”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Em que pese a parte autora ter requerido a desistência da 

ação com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, insta 

salientar que referido artigo não diz respeito a desistência da ação, mas 

sim, a ausência de legitimidade e interesse processual. Isto posto, 

homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo 

Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, 

a teor dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em 

honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Sem qualquer 

averbação judicial no órgão de trânsito respectivo, descabe ao Poder 

Judiciário eventual baixa de constrição. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P. I. C. Sinop – 

MT, 20 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005462-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A (EXEQUENTE)

CLOVIS COIMBRA CHARAO FILHO (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COB MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDA CLAUDIA CABRAL MAY (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1005462-97.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 
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UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A POLO PASSIVO:EXECUTADO: COB 

MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, FERNANDA CLAUDIA CABRAL MAY 

CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) a manifestar-se quanto a certidão id 12816361. Prazo: quinze 

dias. Sinop-MT, 20 de setembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO 

Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010607-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYSA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010607-37.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Em atenção a certidão sob Id. 

11831532, com fulcro no art. 58 da Resolução n. 03/2018-TJMT/TP, 

determino que a Secretaria da Vara providencie a inclusão da executada 

Rodoeste Transporte Ltda. no polo passivo da lide junto ao Sistema PJ-e, 

conforme indicado na petição inicial. 2. Em seguida, cumpra-se na íntegra 

a decisão sob Id. 10970306. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 20 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011134-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (AUTOR(A))

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEDIO LUIZ DASSI (RÉU)

NADIA DASSI (RÉU)

IVANI MIEKZIKOWSKI DASSI (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011134-86.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Previamente a análise do pedido sob 

Id. 12130056, determino a intimação da parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cálculo 

discriminado e atualizado do valor da dívida que pretende executar, bem 

como retifique o valor da causa, oportunidade em que deverá recolher as 

custas remanescentes, acaso necessário, sob pena de extinção do feito. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

imediatamente conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de 

setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000497-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA (ADVOGADO(A))

INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO GARCIA POZETTI OAB - 221.014.918-50 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. I. GEHRES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI IVANES GEHRES OAB - 178.978.310-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000497-13.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se o executado, no endereço 

indicado no Id. 13222942, nos moldes da decisão sob Id. 3261361. 2. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 20 de 

setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000794-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONERSON MARCOS DE BRITO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1000794-49.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

JONERSON MARCOS DE BRITO CERTIDÃO Certifico conforme autorizado 

pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão 

id 12687142. Prazo: quinze dias. Sinop-MT, 20 de setembro de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004835-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. LEONIR KYNAST & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

DILSON LEONIR KYNAST (EXECUTADO)

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

DEISSON HENRIQUE KINAST (EXECUTADO)

CLEIDEMAR RAMALHO DA SILVA KINAST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004835-93.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em 

conta(s) bancária(s) pertencente(s) ao executado, conforme extrato 

emitido pelo Sistema Bacenjud em anexo, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito. 2. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 20 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006188-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEI APARECIDA BOAVENTURA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DE MORAIS (EXECUTADO)

SHIRLEI APARECIDA BOAVENTURA 32900716187 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1006188-71.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em 

conta(s) bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), conforme 

extrato emitido pelo Sistema Bacenjud em anexo, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito. 2. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 20 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013438-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(EXEQUENTE)

ULISSES DUARTE JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA GOMEL BOGADO HINKEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, 

sem que fosse apresentado pela parte executada comprovante de 

quitação do débito conforme citação id 12988198. Certifico ainda que, 

autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, INTIMO o (a) advogado (a) da parte autora a indicar bens 

passíveis de penhora (certidão id 12988198). Prazo: 15 (quinze) dias. 

SINOP, 20 de setembro de 2018. LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000834-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARRILLO PUCHE (EXEQUENTE)

Ulisses Garcia Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSANE SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1000834-31.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

ANTONIO CARRILLO PUCHE POLO PASSIVO:EXECUTADO: D.R.F 

COMERCIAL AGRICOLA S/A CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo 

art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO 

o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a petição id 

13602384 e ofício 14646790. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 20 de 

setembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002303-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

VALDIRENE SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luana Pasqualotto (RÉU)

PEDRO OVELAR (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP (RÉU)

CLAUDIO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Daianni C. Barboza (RÉU)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

2ª VARA CÍVEL AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

35203800 1002303-49.2017.8.11.0015 VALDIRENE SANTOS Luana 

Pasqualotto e outros (4) CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico que as 

contestações ids. 12973137 e 12998473 foram juntadas tempestivamente. 

Certifico que, decorreu o prazo legal sem que fosse apresentada 

contestação pela executada Fundação de Saúde Comunitária de Sinop. 

E,autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, INTIMO o (a) advogado (a) da parte autora a apresentar 

impugnação, caso queira no prazo de quinze dias. Alta Floresta, 20 de 

setembro de 2018. Assinado Digitalmente LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 331662 Nr: 10556-09.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO RAMÃO MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAMÃO MEDINA - 

OAB:OAB/MT 12.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para oitiva do 

requerido Aldenir Rossatti Mancoelho para o dia 13 de novembro de 2018, 

às 14h00min.

2. Intime-se o requerido, pessoalmente, para que compareça à audiência, 

acompanhado de seu(s) advogado(s).

3. Intimem-se as partes e seus advogados da audiência.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 100733 Nr: 7740-06.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMELANIA APARECIDA DOS SANTOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579/MT, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16250, WESLEY 

MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:OAB/MT 12.099-B

 Vistos em correição permanente.

1. Considerado que a parte ré efetuou o pagamento dos valores devidos 

(fls. 400/402 e 431/433) e, sanada a controvérsia (fls. 424/425), a parte 

autora concordou com os valores depositados (fl. 444/444v), com 

fundamento no artigo 526, § 3º, do Código de Processo Civil, interpretado 

extensivamente, declaro satisfeita a obrigação.

2. Todavia, em que pese o requerimento da parte autora para 

levantamento da integralidade dos valores, os honorários incluídos na 

condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, 

conforme estabelece o art. 23 do Estatuto da OAB.

3. Portanto, não obstante a decisão de fl. 434, entendo que o advogado 

suspenso pode substabelecer a outro advogado que se encontra apto ao 

exercício da advocacia, vez que a restrição é “apenas para o exercício 

dos atos processuais por aquele que se encontra inapto para o exercício 

do mister” (TJSP – 1003135-24.2013.8.26.0462, Relator: Roberto Mac 

Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2018, p. 29.05.2018).

4. Convém consignar, ainda, que o substabelecimento ocorreu 

anteriormente à suspensão (fl. 378 e 438v).

5. Destarte, considerando que foram arbitrados honorários de 

sucumbência em favor do patrono da parte autora (substabelecimento – fl. 

379), os quais foram devidamente depositados pela parte ré, determino, 

após o decurso do prazo recursal e do Prov. 68/2018:

a) a expedição de alvará para liberação de 10% (dez por cento) dos 

valores depositados, em favor do advogado, na forma requerida à fl. 428;

b) a expedição de alvará para liberação dos valores remanescentes na 

conta judicial, em favor da parte autora, na forma requerida à fl. 444v.

6. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 176480 Nr: 12180-06.2012.811.0015

 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: MARCIO JOSÉ DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT, MARCO AURÉLIO 

FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição permanente.

1. Trata-se de ação de cobrança de apólice de seguro em fase de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por Marcio José Dias Lopes em 

face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, em que a parte ré, 

após o retorno dos autos da instância superior, informou o pagamento 

voluntário da obrigação (fls. 549/550).

Instada a manifestar, a parte autora indicou a existência de débito 

remanescente (fls. 553/559).

Determinada a remessa dos autos ao Contador Judicial (fl. 560), este 

apresentou planilha de débito (fls. 561/562).

As partes manifestaram-se às fls. 566/567 e 568/572.

Na decisão de fls. 574/577, foi determinada a remessa dos autos ao 

Contador Judicial para refazer o cálculo da condenação, a intimação da 

parte ré para complementação do pagamento, bem como deferido o 

levantamento dos valores depositados judicialmente.

Os valores foram levantados (fl. 582).

O Contador Judicial apresentou planilha de débito (fls. 595/596).

A parte autora impugnou o cálculo apresentado (fls. 599/616).

A parte ré manifestou concordância com o cálculo judicial (fls. 618/619).

Às fls. 621/622 as partes indicaram a composição amigável.

A parte ré informou o cumprimento integral da obrigação (fls. 623/624).

É O BREVE RELATO. DECIDO.

2. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 621/622.

2.1. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação (fl. 

623/624), JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes. Sem honorários 

advocatícios, uma vez que incluso no montante depositado.

4. Retifique-se a D.R.A. para que conste “Cumprimento de Sentença”.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206003 Nr: 7751-25.2014.811.0015

 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: ZAMONER TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, FERNANDO LOPES LOURENÇO - OAB:14729/MT, GUSTAVO SATIM 

KARAS - OAB:MT - 17.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO CARNEIRO ROSI - 

OAB:71.639 OAB/MG

 Vistos etc.

1. Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no 

artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado às fls. 305/306.

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

3. Por conseguinte, cancelo a audiência designada à fl. 299.

4. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do 

artigo 90, § 3º, do CPC. Diante do silêncio das partes, cada parte arcará 

com os honorários advocatícios de seu patrono.

5. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130913 Nr: 10129-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - ME, 

ANDERSON LUIZ LIDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SCHEMMER KEMPF, ANDERSON LUIZ 

LIDANI, AMAZÔNIA ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232, ROBSON ANTONIO BOSSA - OAB:15099/MT, 

THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232, DANIELA SEEFELD WERNER (NAJU - UNIC) - 

OAB:MT-7.839-B, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, KAMILLA 

PAVAN BALEN - OAB:21.441-A/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:MT/12.222, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:MT/9811-B, 

MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, ROBSON ANTONIO BOSSA - 

OAB:15099/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o falecimento do requerido Nilson Schemmer Kempf (fl. 

182) e a habilitação dos sucessores (fls. 230/244), determino a retificação 

da D.R.A. para substituição do requerido por seu espólio, representado 

pelo inventariante Alceu Ademir Kempf, com a vinculação dos respectivos 

procuradores.

2. Tendo em vista composição amigável entre as partes, com fulcro no 

artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado às fls. 226/229.

3. Ainda, considerando os sucessores assumiram a obrigação pela 

satisfação integral do débito representado na presente ação, 

desnecessária a anuência do réu denunciado.

4. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

5. Eventuais custas remanescentes, nos termos da sentença de fls. 

156/161. Honorários advocatícios, nos termos do acordo.

6. P.R.I.C. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 300560 Nr: 8759-32.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, DEBORA PEREIRA 

LUCAS COSTA, LUIZ ROGÉRIO SILVA, GRACIELA PUHL BIF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 182.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Proceda-se nova tentativa de citação dos réus, nos termos da presente 

missiva.

2. Tendo em vista o contido na certidão de fl. 95, consigno que o(a) 

Oficial(a) de Justiça deverá adentrar no condomínio, a fim de diligenciar no 

exato endereço indicado nos autos.

2.1. Consigno, ainda, que a obstaculização no cumprimento do mandado, 

ensejará na prisão daquele que obstar o cumprimento do mandado, 

inclusive do(a) Administrador(a) do referido condomínio, por crime de 

desobediência (art. 330, CP).

3. Acaso necessário, fica autorizado o reforço policial.

4 Em atenção ao pedido de citação por hora certa (fl. 97/98), realizado 

pela parte exequente, esclareço que tal modalidade independe de 

autorização expressa do juiz, sendo aplicável quando houver suspeita de 

ocultação, a ser verificada pelo(a) oficial(a) de justiça no cumprimento do 

ato citatório.

4.1. Desse modo, o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça deverá verificar se há 

suspeita de ocultação, e se é o caso de utilização de tal medida, 

certificando-se.

5. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173969 Nr: 9276-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAS CENTER ACABAMENTOS DE 

INTERIORES LTDA - ME, ADELAR CLEITON ZANELLA DOS SANTOS
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 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:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto as correspondências devolvidas às fls. 123/124. 

Prazo: quinze dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000275-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS NARDI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON FALABRETI (EXECUTADO)

MARTA PROENCA (EXECUTADO)

ENIO BORTOLUZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000275-45.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. O art. 98, § 6º, do Código de Processo 

Civil, autoriza a concessão do direito ao parcelamento das custas 

processuais, sendo requisito para tanto, conforme disposto no "caput" do 

aludido artigo, que o beneficiário demonstre a insuficiência de recursos 

para pagar as custas e fazer jus à gratuidade da justiça. 2. Ocorre que, 

no caso dos autos, já houve a verificação se preenchidos os 

pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

porém a benesse não foi concedida ao embargante (Id. 12158431), razão 

pela qual indefiro o pedido de parcelamento contido no Id. 13091795. 3. 

Destarte, intime-se a embargante para comprovar, em 15 (quinze) dias, o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). 4. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001503-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (EXEQUENTE)

LUIZ PIRES ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MISIAK (EXECUTADO)

LUCIA GROMOSKI MISIAK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001503-84.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 20 de setembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009131-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (EMBARGANTE)

JULIO DE SOUZA FRAGA (EMBARGANTE)

ANDERSON FRAGA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009131-61.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. O art. 98, § 6º, do Código de Processo 

Civil, autoriza a concessão do direito ao parcelamento das custas 

processuais, sendo requisito para tanto, conforme disposto no "caput" do 

aludido artigo, que o beneficiário demonstre a insuficiência de recursos 

para pagar as custas e fazer jus à gratuidade da justiça. 2. Ocorre que, 

no caso dos autos, já houve a verificação se preenchidos os 

pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

porém a benesse não foi concedida ao embargante (Id. 12158431), razão 

pela qual indefiro o pedido de parcelamento contido no Id. 13091795. 3. 

Destarte, intime-se a parte embargante para comprovar, em 15 (quinze) 

dias, o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). 4. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002022-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACADEMIA VIDA ATIVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002022-30.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Recebo o recurso de apelação (Id. 

12951436), em seu efeito devolutivo. 2. Encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as devidas 

anotações. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 20 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1009563-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ANTONIO ZMIESKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009563-80.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando a impossibilidade de 

proceder ao bloqueio de valores através do sistema Bacenjud, pois não 

foram localizados valores depositados em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), conforme encartado em anexo, 

acolho os pedidos subsidiários contidos no Id. 12574704 e, por 

conseguinte, passo a localizar bens em nome da parte executada junto 

aos sistemas Renajud e Infojud. 2. Destarte, consigno que procedi a busca 

em nome da parte executada, por meio do sistema Renajud, restando, 

porém, infrutífera a diligência, vez que o veículo localizado já possui 

restrição, conforme extrato em anexo. 3. Assim, procedi a pesquisa junto 

ao sistema Infojud, a fim de obter as 03 (três) últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada disponíveis junto ao convênio. 4. 

Tendo em vista a busca exitosa, tratando-se de dados protegidos por 

sigilo fiscal, determino que as informações obtidas junto a Receita Federal 

do Brasil sejam encartadas ao feito, as quais serão registradas como 

sigilosas junto ao PJ-e, sendo que a visualização será limitada às partes e 

seus respectivos advogados devidamente constituídos. 5. Em seguida, 

intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 6. Decorrido o prazo, com ou se manifestação, 

voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 20 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007649-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO (ADVOGADO(A))

NELCI RODRIGUES (AUTOR(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CAMILA DIAS CAPELETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007649-44.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA”, ajuizada por NELCI RODRIGUES em face de 

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (FORD TROPICAL) e FORD 

MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, na qual a requerente pugna, em sede 

de tutela de urgência, sejam as requeridas compelidas a substituírem o 

veículo FORD/Ranger XLS CD4, por um novo, com as mesmas 

características e em perfeito estado de conservação, em virtude dos 

reiterados vícios apresentados e não sanados pela parte ré, dentro do 

prazo disposto pelo artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. A 

inicial veio instruída com os documentos de ID 14507322/14507518. A 

requerente aditou a inicial e juntou novos documentos em ID 

14539253/14539362. Em ID 145660540, foi determinada a emenda e 

complementação da exordial, o que veio a ser atendido pela requerente em 

ID 14779076/14836736. Na decisão de ID 14857083, foi indeferido o 

benefício da gratuidade de justiça à requerente, sendo comprovado o 

recolhimento das custas e taxas processuais em ID 14906127/14906277. 

A requerente se manifestou em ID 15279413 e juntou novo documento em 

ID 15279428. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 1. 

Preliminarmente, consigno que, nesta data, procedi com a retificação da 

autuação a fim de que conste a classe judicial correta. 2. O artigo 300 do 

CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o §3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 2.1. O caso em apreço, consoante reiterada 

jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, isso porque a parte 

requerida como prestadora de serviço é parte não vulnerável na relação 

de consumo. 3. Em detida análise dos fatos e documentos imbricados aos 

autos, verifico que o veículo Ford Ranger, XLSCD4 22C, ano/modelo 

2016/2017, de fabricação da segunda requerida (Ford Motor Company 

Brasil LTDA), foi adquirido pela requerente junto à primeira requerida (Ford 

Tropical) em 24/05/2016, pelo valor total de R$ 107.167,50 (cento e sete 

mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), consoante se vê 

da nota fiscal de ID 14836736. 4. Extrai-se do manual de garantia do 

veículo, mais especificamente da parte que trata dos “termos e 

condições”, que o prazo de garantia é de 60 (sessenta) meses, com 

quilometragem ilimitada, contados a partir do mês em que o bem foi 

adquirido. 5. Isto posto, infere-se que, na data de 16/07/2018, foram 

realizados alguns serviços no veículo da requerente pela primeira 

requerida, para conserto de um vazamento no motor (nota fiscal de ID 

14507370). 6. Por conseguinte, consta na inicial e no boletim de ocorrência 

(ID 14507346) que, no dia seguinte ao supracitado conserto, que: “(...) ao 

retornar no dia 18/07/2018 chegando na cidade de Terra Nova-MT ouviu 

um barulho semelhante a uma explosão; Que encostou o veículo na BR 

163, (...) verificou que estava vazando muito óleo, tinha pecas quebradas 

e acendeu todas as luzes do painel; Que acionou a assistência 24hs 

atendimento com n. protocolo 776502 atendente Nicolas, o qual passou 

para o senhor Willian (...) onde o mesmo informou que a revisões não 

foram feitas corretamente e a camionete não estava na garantia (...) Que a 

relatora pagou o guincho o qual levou o veiculo para o pátio de um posto 

de gasolina; (..) Que no dia 19/07/2018 ligou para a concessionaria e 

comunicou o ocorrido; Que foi informada pelo atendente Sandro e Daiane 

que todas as revisões foram feitas e constavam no sistema e não 

entendiam o porque de negarem a assistência (...).”. 7. Quando da 

propositura da presente ação, em 01/08/2018, asseverou a requerente 

que até aquele momento não havia recebido qualquer posicionamento da 

parte requerida sobre prazo para devolução do veículo e se o reparo seria 

acobertado pela garantia contratual. 8. Por sua vez, já na manifestação de 

ID 15279413 juntada no sistema na data de 11/09/2018, a requerente 

informou que foi contatada pela primeira requerida em 08/09/2018, sendo 

comunicada que seu veículo estava pronto e que todos os reparos foram 

cobertos pela garantia. 9. Pois bem, estabelece o artigo 18 da Lei 

Consumerista que os fornecedores de produtos duráveis possuem o 

prazo de 30 (trinta) dias para sanar vícios de quantidade ou qualidade que 

os tornem impróprios para o uso, in verbis: “Art. 18. Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não 

sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2° 

Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo 

previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem 

superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de 

prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação 

expressa do consumidor. § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato 

das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão 

do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a 

qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 

produto essencial. § 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do 

inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, 

poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo 

diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença 

de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo. 

(...).”. (sem destaque no original). 10. Posto isso, denota-se que, se faz 
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presente a probabilidade do direito alegado, pois desde a data em que 

surgiu o defeito no veículo da requerente até o momento em que foi 

informada sobre o reparo do aludido vício já havia transcorrido o prazo de 

30 (trinta) dias para efetivação do conserto, de modo que assiste a 

requerente o direito de utilizar, imediatamente, da faculdade de requerer a 

substituição de seu bem por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso. 11. Ademais, insta consignar que a narrativa dos fatos 

e os elementos de prova carreados, tais como, notas fiscais, orçamentos, 

mensagens trocadas em aplicativo de celular (whatsapp), áudios, boletim 

de ocorrência, evidenciam que a requerente já poderia ter utilizado 

anteriormente do direito previsto no artigo 18 do referido diploma legal, uma 

vez que o bem em questão, aparentemente, vem apresentado vícios de 

forma reiterada, desde o mês de outubro de 2017, período em que a 

requerente ficou aparentemente privada de usufruir do veículo pelo 

período de 04 (quatro) meses, em que este permaneceu junto à primeira 

requerida para substituição do motor. 12. No que tange ao perigo do dano, 

este também perfaz caracterizado, porquanto ausente prova inequívoca 

de que os problemas apresentados pelo veículo não tornarão a ocorrer. 

Com efeito, não se pode olvidar que, inobstante já tenha sido efetuada a 

substituição do motor do veículo em comento, os vícios aparentemente 

ainda permanecem. 13. Quanto à irreversibilidade do provimento 

antecipado, observa-se que a requerente possui direito a substituição 

imediata do bem, da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, 

conforme o que foi por ela adquirido, repondo-se através da presente 

tutela de urgência apenas o status quo ante, nos termos do supracitado 

diploma legal. 13.1. Frise-se, outrossim, que não há como falar em 

irreversibilidade do provimento antecipado, na medida em que a questão 

obrigacional em foco poderá ser solvida com a devida reparação, se for o 

caso. 14. Ante o exposto, diante da não solução definitiva dos vícios 

apresentados, dentro do prazo estabelecido no Código de Defesa do 

Consumidor, bem ainda, levando em consideração a manifestação da 

requerente, enquanto consumidora, de exigir o cumprimento do direito, 

previsto no artigo 18 do aludido Códex, inclusive, através de notificação 

extrajudicial enviada à requerida (ID 15279428), a concessão parcial da 

medida de urgência vindicada é medida que se impõe. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO REDIBITÓRIO – AUDIÊNCIA PRÉVIA – 

DESNECESSÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM – DEFEITO NO 

PRODUTO – TUTELA ANTECIPADA – DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO 

NOVO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE 

PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“Na hipótese de o 

juiz não estar plenamente convencido a respeito do pedido antecedente de 

tutela de urgência e acreditar que possa obter esclarecimento para a 

prolação de uma decisão com maior segurança por meio da oitiva de 

testemunhas do requerente da tutela, poderá, antes de analisar o pedido, 

determinar a realização de uma audiência prévia de justificação. É nesse 

sentido que deve ser interpretado o art. 300, §2º, do CPC, ao prever que a 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificação 

prévia”. (Novo Código de Processo Civil comentado, Salvador: Ed. Jus 

Podvim, 2016, pág. 478). Deve ser mantida a decisão interlocutória que 

concedeu a tutela antecipada para determinar a substituição da 

motocicleta que apresenta problema no motor com 04 meses de uso, 

quando há prova inequívoca nos autos de que, embora o fornecedor 

tenha tido conhecimento dos vícios nele apresentados, não logrou êxito 

em saná-los no prazo do art. 18, § 1º, do CDC, causando, assim, prejuízos 

ao consumidor, em virtude da impossibilidade de utilizar o bem de forma 

adequada e segura.”CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, 

Publicado no DJE 17/07/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ORDINÁRIA VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL – Deferimento da liminar 

"inaudita altera pars", para determinar às rés que disponibilizem ao 

agravado veículo similar àquele por ele adquirido – Possibilidade de 

antecipação da tutela jurisdicional – Presença dos pressupostos 

necessários à concessão da medida (art. 300 do CPC)– Probabilidade do 

direito alegado – Documentos que demonstram, a priori, a existência de 

vícios no automóvel adquirido e decurso do prazo de 30 dias para 

reparação – Art. 18 CDC – Perigo de dano, porquanto ausente prova 

inequívoca de que as panes apresentadas pelo automóvel não tornarão a 

ocorrer, sujeitando o agravado e sua família aos riscos de eventual 

acidente de trânsito – Plena reversibilidade da medida – Negado 

p r o v i m e n t o . ”  ( T J - S P  2 1 9 0 0 3 9 2 7 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2190039-27.2017.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 

08/11/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/11/2017) 15. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos 

do artigo 300 do CPC, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência, 

determinando que a parte requerida forneça à requerente, outro veículo da 

mesma espécie daquele descrito na nota fiscal de ID 14836736, 

ano/modelo, características, em perfeitas condições de uso, e na 

impossibilidade, outro em melhores condições, inclusive novo (zero km), 

se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, no 

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em caso de descumprimento 

deste decisum. 16. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 17. Cite-se e intime-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 18. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 19. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 20. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 20 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011680-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES DA PENHA PIANISSOLA (REQUERENTE)

AILTON FUSTINONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011680-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: INES DA 

PENHA PIANISSOLA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc... Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam se pretendem seja 

designada audiência de conciliação. Com ou sem a manifestação as 

partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, 

julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011939-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LUZIA AVANSINI (REQUERENTE)

MARCIA TEREZINHA BANTLE (ADVOGADO(A))

CRICELDE KIESSLER TREVISAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011939-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SIMONE 

LUZIA AVANSINI, CRICELDE KIESSLER TREVISAN REQUERIDO: ENERGISA 
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MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc... 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação. Com ou sem 

a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, 

ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012392-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA (ADVOGADO(A))

GILBERTO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012392-34.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GILBERTO 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc... Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual 

a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam se pretendem seja designada 

audiência de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012430-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEMILTON HARA (ADVOGADO(A))

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

J.S.DA CRUZ E SILVA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EMBARGADO)

ROBERTO GREJO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012430-46.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: J.S.DA 

CRUZ E SILVA - ME EMBARGADO: ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

LTDA Vistos etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua 

finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam se pretendem seja designada 

audiência de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012483-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI (ADVOGADO(A))

SHEILA MARTENDAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012483-27.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SHEILA 

MARTENDAL REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc... Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, além das já constantes dos 

autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam se pretendem 

seja designada audiência de conciliação. Com ou sem a manifestação as 

partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, 

julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012754-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS (AUTOR(A))

MURILO BOSCOLI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012754-36.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JULIO CESAR T 

DIAS IMOVEIS RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc... 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação. Com ou sem 

a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, 

ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013594-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

RAFAEL JOSE PAULI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013594-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LETICIA DOS 

SANTOS BORGES REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc... Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, além das já constantes dos 

autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam se pretendem 

seja designada audiência de conciliação. Com ou sem a manifestação as 

partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, 

julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013610-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

INACIO VALDIR SCHAFER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ORLANDO CESAR JULIO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013610-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: INACIO 

VALDIR SCHAFER REQUERIDO: KARINA DOS SANTOS Vistos etc... 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação. Com ou sem 

a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, 

ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013844-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS DE PAIVA (ADVOGADO(A))

CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARCOLIN (ADVOGADO(A))

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013844-79.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CAMILA DE 

ANDRADE OLIVEIRA RÉU: IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES 

EIRELI - EPP Vistos etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua 

finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam se pretendem seja designada 

audiência de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005867-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. E. (ADVOGADO(A))

J. A. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. F. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. A. M. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1005867-02.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOSE ALTAIR MIERSCH REQUERIDO: LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão que José Altair 

Mierch move contra Leonardo Eloi Folle Berlatto em razão de um contrato 

de compra e venda entabulado entre as partes. Aduz o autor que adquiriu 

dois reboques SR/Guerra, placas MDQ-1303 e MDQ-1263 do requerido, 

mediante a entrega de um veículo Fiat Strada placa OBG-6225, “3.Outra 

parte do pagamento requerente passou um cheque ao requerido no valor 

de R$ (17.333,000) dezessete mil reais, em nome de Carlos Antonio 

Cotinho Rocha da Agencia 8509,conta corrente N º 01597-3 , numero do 

cheque 001241. 4.A terceira parte do pagamento o requerente se 

compromete a depositar na conta do requerido Bradesco Agencia 5582 , 

conta corrente 0000964-4, em nome da transportadora Alto Alegre,na 

CNPJ 10.278.688/0001-20. 5 .A quarta e a Ultima parte do pagamento o 

requerente passou ao requerido uma moto Biz 125 marca Honda , com 

placa AXG-6302 Assis Chatubriana .Paraná., no valor R$ (5.000,00) Cinco 

mil Reais”. Alega que ficou estipulado que o requerido iria passar os 

documentos dos reboques no outro dia, o que não ocorreu até o presente 

momento, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja 

realizada a busca e apreensão do veículo Strada. É o relato do 

necessário. DECIDO. Muito embora esteja claro que o autor almeje a busca 

e apreensão do veículo Strada, a verdade é que ele não esclareceu qual 

será a ação principal, se pretende a rescisão do contrato ou obrigar o 

requerido a cumpri-lo. Também não esclareceu se realizou os pagamentos 

das parcelas e nem quando irá devolver os reboques ao requerido, caso a 

ação principal seja de rescisão contratual. Verifico ainda que o autor 

atribuiu à causa o singelo valor de R$ 1.000,00, quando o contrato em 

discussão perfaz o valor de R$ 51.500,00, doc. ID 13576332, razão pela 

qual, com fundamento no art. 292, § 3º do CPC, fixo o valor da causa em 

R$ 51.500,00. Por fim, em consulta aos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que o autor é proprietário de 

empresa do ramo de transportes, CNPJ nº 24378173/0001-06 e de 

diversos veículos automotores, tais como M.Benz/L 1618, placa 

BWD-0996, M.Benz/L 1113, placa KFT-3018, IVECO/Stralihd740s, placa 

GAT-6661 e Honda Biz, placa QBL-5542, o que evidencia que ele não é 

necessitado para os fins do art. 98 do CPC, razão pela qual indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Ademais, os documentos 

carreados aos autos evidenciam que o autor efetua negociação de altos 

valores, tais como um caminhão de R$ 65.000,00, doc. ID 13576347, onde 

inclusive recebe o pagamento de R$ 17.738,63 através de 147,8 gramas 

de ouro, o que corrobora com a afirmação de que ele não é necessitado. 

Com fundamento no art. 98, § 6º do CPC, concedo ao autor o direito ao 

parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira em cinco dias e as demais no mesmo dia dos 

meses subsequentes. Intime-se o autor para que emende a inicial, 

retificando as irregularidades acima apontadas em 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, art. 321, parágrafo único do CPC, bem como 

proceda ao pagamento das custas processuais, em seis parcelas 

mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco dias, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 105743 Nr: 13765-35.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI DOMINGOS BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. JATABAIRU FRANCISCO NUNES para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de avaliação, no 

bairro São Cristovão, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 243679 Nr: 14277-71.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEANE DE MELO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930

 Intimar a advogada da autora Dr. CLAUDIA INOCENTE S.B NASCIMENTO 

para que no prazo de 3 (três) dias, se manifeste e requeira o que 

entender de direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de 

Justiça às fls. 367, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165878 Nr: 683-92.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACYR DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA NORTE TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731

 Intimar o advogado da devedora Dr. IVO MARCELO SPINOLA para que no 

prazo de 15 dias proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 7.333,68 

(sete mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), sob 
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pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários de segunda fase. Advertindo-o de que transcorrido o prazo 

acima fixado sem o adimplemento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 

dias para a apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação, art. 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 130463 Nr: 9679-50.2010.811.0015

 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: RIO AZUL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PEDRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. LEDOCIR ANHOLETO para que requeira a 

citação por edital no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 239704 Nr: 11858-78.2015.811.0015

 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: MARILENE CABREIRA ARAUJO CARDOSO, DEBORA 

ARAUJO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU BATISTA ALVES, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16.966, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013, 

JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:MT-3.569-B, Mallany Brandão 

dos Santos - OAB:19011, MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10458/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14.185, RENATA RESENDE SOUZA - 

OAB:279.164/SP

 Intimar os advogados dos requeridos Dr. JAIRO JOÃO PASQULOTTO e/ou 

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO para que no prazo de quinze dias 

ofereça suas alegações finais em forma de memorial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 105743 Nr: 13765-35.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI DOMINGOS BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 Intimar o advogado do devedor Dr. JACSON MARCELO NERVO para que 

no prazo de cinco dias, querendo, se manifeste sobre a penhora/bloqueio 

on-line realizado às fls. 168/170, art. 854, § 2º do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008348-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PERES DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008348-35.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE PERES DE 

SOUZA FILHO Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora do devedor, 

conforme notificação extrajudicial de ID. 14907034, defiro a liminar e, 

conseqüentemente, determino que se expeça o competente mandado de 

busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se o Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem ao Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado 

ou não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário 

que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008980-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARA PEREIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO MANARIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1008980-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

PEDRO MANARIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

com pedido de tutela de urgência que Pedro Manarim move contra 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Aduz o autor que 

reside há mais de sete anos no imóvel situado à rua das Dálias, nº 347, 

nesta cidade, e que em 10.04.2018 recebeu a visita de funcionários da 

empresa/requerida que realizaram uma inspeção no relógio medidor de 

energia. Esclarece que foi constatada uma irregularidade no relógio, sendo 

lavrado um termo de ocorrência e inspeção nº 626424 e posteriormente 

uma fatura com a cobrança de R$ 16.396,35, referente à recuperação de 

consumo de 36 meses. Afirma que jamais realizou qualquer ligação 

clandestina de energia elétrica e que e cobrança da referida multa é ilegal 

e abusiva, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja 

determinado que a empresa/requerida se abstenha de desligar o 

fornecimento de energia elétrica para a residência do autor. É o sucinto 

relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Compulsando os autos, verifico através dos documentos ID 

15254557, ID 15254561, ID 15254566, ID 15254573 e ID 15254580, que em 

10.04.2018 foi realizada uma inspeção na Unidade Consumidora nº 

492029-4, de titularidade do requerente, onde foi constatada “uma 

anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto”, tanto que 

após a descoberta da fraude e substituição do relógio medidor 

(10.04.2018), o consumo médio de energia saltou da casa dos 400 kWh 

para quase 700 kWh, conforme faturas ID 15254832, ID 15254999, 

chegando até 740 kWh no mês de agosto de 2018, conforme fatura ID 

15255009. Ocorre que em casos análogos, os tribunais pátrios têm 

decidido no sentido de que “não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos”. (STJ – 1ª Turma – AgRg. No 

Ag. 970769/RJ – relatora Min. Denise Arruda – julgado em 21.10.2008, 

publicado em 12.11.2008), ou seja, deve a concessionária/requerida 

ingressar com a ação competente para o recebimento do consumo 

faturado a menor. Neste sentido também é o posicionamento do E. TJ/MT: 

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL 
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PROCEDÊNCIA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA EXORBITANTE – AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – NULIDADE DA FATURA – 

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não 

pode a fornecedora de energia suspender ou ameaçar de suspensão no 

fornecimento do serviço e/ou querer fazer cobrança do consumidor, sob a 

alegação de revisão de faturamento, onde, de forma unilateral, foi apurado 

valor arbitrário e elevado para pagamento por motivo de fraude no medidor 

de energia elétrica, sem que este tenha tido oportunidade de se defender 

e de conhecer efetivamente os critérios e os modos pelos quais foi 

realizada a apuração do “quantum” devido. 2. A interrupção no 

fornecimento de energia elétrica apenas é permitida no caso de 

inadimplência atual, sendo vedada sua utilização como forma de coação 

para o pagamento do débito apurado unilateralmente pela concessionária. 

3. Consoante orientação da Corte Superior, é ilegítimo o corte no 

fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for 

decorrente de fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 4. Decisão monocrática mantida. (Ag 

163544/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016) Pelo 

exposto, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida, defiro 

o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial e consequentemente 

determino que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora nº 6/492029-4 pela inadimplência 

da fatura decorrente do consumo faturado a menor, oriundo do Termo de 

Ocorrência nº 626424, realizado em 10/04/2018, sob pena de multa que 

fixo em R$ 1.000,00, por dia de descumprimento desta ordem. Por fim, 

vislumbro nos documentos ID 15254832, ID 15254999 e ID 15255009, que 

o recente consumo de energia elétrica do autor perfaz valores em torno 

de R$ 700,00, o que evidencia que ele não é hipossuficiente, razão pela 

qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e condiciono o 

cumprimento da tutela acima concedida a comprovação de sua 

hipossuficiência no prazo de 05 dias, sob pena de recolhimento das 

custas processuais no mesmo prazo, sem o qual será cancelada a 

distribuição e o feito extinto. Sendo comprovada a hipossuficiência ou 

havendo o pagamento das custas, cumpra-se a presente decisão e 

prossiga o feito em seus ulteriores termos, citando-se a requerida para 

integrar a relação processual, caso contrário, cls. para extinção. Designo 

audiência de conciliação para o dia 10/10/2018, às 13:00 horas, a qual 

será realizada na sala 40 ou 48 do Fórum desta Comarca, devendo as 

partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. 

Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do 

CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007320-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARCISO HELENO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007320-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NARCISO HELENO DA 

CONCEICAO Vistos, etc... Banco Bradesco Financiamentos S/A, ingressou 

com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69, contra Narciso Heleno da Conceição. Antes mesmo 

do recebimento da inicial, o Autor requereu a desistência da ação, 

informando que o Réu quitou o débito, ID. 14901959. Diante disso, e 

considerando que o Réu sequer foi citado, homologo por sentença o 

pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pelo Autor. Proceda-se o levantamento de eventual 

restrição determinada por este Juízo sobre o objeto desta demanda. Com o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se os 

autos. P.R.I.C. Sinop/MT, 31 de Agosto de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005058-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

CLAUDIR RODRIGUES NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo AS 

PARTES para comparecer no dia 08/11/2018, às 15h00min, na Gerência 

de Medicina Legal – POLITEC – Sinop, sito à Rua das Ipoméias, esquina 

com Avenida dos Jacarandás, n. 1201, Setor Industrial Norte, onde será 

realizado o exame de Lesão Corporal de CLAUDIR RODRIGUES NUNES. 

Intimo ainda a parte autora para que, no referido dia, compareça portando, 

obrigatoriamente, os seguintes documentos que são imprescindíveis para 

a realização do exame, quais sejam: 1. Cópia do Boletim de Ocorrência da 

época do acidente; 2. Relatório do(s) médico(s) assistente(s) da época do 

acidente; 3. Documentação da instituição onde foi atendido com dia, hora e 

tempo de atendimento (prontuário médico); 4.Os exames da época do 

acidente, com laudo; 5. Os exames atuais, com laudo; e 6. Parecer atual 

(até três meses), detalhado, do(s) médico(s) assistente(s).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008657-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SACUNO DAS NEVES NORTE (EXEQUENTE)

BRUNO PINHEIRO ALENCAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS SOARES ZIONEDE (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1008657-90.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) carta(s) DE CITAÇÃO 

foi(foram) devolvida(s). Sinop-MT, 20 de setembro de 2018 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012756-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" (RÉU)

JOSE TUSKI CAMIANSKI (RÉU)

IVONE SALETE CAMIANSKI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento dos Mandados no BAIRRO Setor Industrial 

Norte, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 
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complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000138-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EXECUTADO)

IVONE SALETE CAMIANSKI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que decorreu o prazo de suspensão 

processual deferida no despacho de ID 10596869; razão pela qual intimo a 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012063-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILENE MALAQUINI (REQUERIDO)

ITACIARA MOTORS LTDA (REQUERIDO)

MELISSA MALAQUINI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre o teor da certidão 

do oficial de justiça de ID n.11034166, a seguir transcrita: “Certifico em 

cumprimento ao r. mandado de BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO, que 

efetuei diligência no endereço do mandado( Rua Colonizador Ênio Pipino, 

5055, Setor Industrial, Sinop-MT) e lá estando NÃO FOI POSSÍVEL 

proceder a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito no mandado em 

virtude de não encontrá-lo. Estando no endereço fui atendida pelo 

Sr.PAULO ROBERTO G. MALAQUINI(GERENTE DE VENDAS) que 

afirmou-me que tal veículo foi vendido no início de 2017. Afimou que as 

Representantes legais da Requerida ITACIARA MOTORS LTDA estão 

residindo nos Estado Unidos. Ato contínuo CIENTIFIQUEI a Requerida 

ITACIARA MOTORS LTDA na pessoa do Sr.PAULO ROBERTO G. 

MALAQUINI do inteiro teor do mandado, petição inicial e r. despacho, cujas 

cópias seguiram anexas, sendo que após as formlidades de lei o Sr.Paulo 

Roberto exarou seu ciente nomandado e recebeu a contrafé que lhe 

ofereci. O referido é verdade e dou fé. SINOP/MT, 7 de dezembro de 2017. 

ROSE MEYRE MOGGI - Oficial de Justiça.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé, que decorreu o prazo de suspensão processual 

deferida no despacho de ID 10597447; razão pela qual intimo a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JORGE CLARINDO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1000193-43.2018.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 29/11/2018, às 14 horas, a ser realizada pela 

conciliadora do CEJUSC, no Fórum local (SALA 40). Sinop-MT, 20 de 

setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000949-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ELITON REZENDE DE JESUS (ADVOGADO(A))

MARIA MARCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1000949-52.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o(a) advogado(a) da parte 

autora para em quinze dias impugná-la. Sinop-MT, 20 de setembro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 204561 Nr: 6629-74.2014.811.0015

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS

 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:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor efetuasse o recolhimento da diligência.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no endereço: av. das 

Embaúbas, 656, setor comercial, em Sinop-MT (fls. 176/177), devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 
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oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170381 Nr: 5417-86.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG HILDENBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., 

DM COELHO AGROMERCANTIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 INTIMAÇÃO da requerida DM COELHO AGROMERCANTIL LTDA, para em 

cinco dias manifestar, face ao trânsito em julgado das sentenças.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 221713 Nr: 705-48.2015.811.0015

 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: ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias informar os dados bancários para 

expedição do alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 316023 Nr: 207-44.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO TEICHEIRA TURRA

 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: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimação do Embargado da decisão proferida, a seguir transcrita: Sendo 

tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS à execução para discussão, 

deixando de atribuir-lhes efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, 

caput, do CPC.Intime-se o embargado para, impugnar os embargos (artigo 

920, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.Após, intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 23108 Nr: 643-62.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA FERREIRA DESTEFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:MT-1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Intimação da parte executada DA DECISÃO, que segue transcrita: Tendo 

em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores através 

do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados ativos 

financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como considerando 

o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), 

intime-se a executada, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, 

pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada em 

01/03/2018, no valor de R$ 661,61 (seiscentos e sessenta um reais e 

sessenta e um centavos).A executada poderá se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente 

de que, não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, 

vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).Sem prejuízo, tendo em vista 

que o valor localizado é inferior ao débito, intime-se a exequente a se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.Sinop/MT, 05/03/2018 - 

GIOVANA PASQUAL DE MELLO- Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 188785 Nr: 10082-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO GOMES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BIAZUS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RODRIGUES COIMBRA 

- OAB:170650/MT, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - 

OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:MT 20.017/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177710 Nr: 13538-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG HILDENBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM COELHO AGROMERCANTIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 INTIMAÇÃO da EMBARGADA para em cinco dias manifestar, face ao 

trânsito em julgado das sentenças.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103069 Nr: 10084-57.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOLMIRA RISSARDI FLISSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE PATENE SAMPAIO DE ARAÚJO, 

RICARDO HONORIO DE ARAÚJO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA HELENA SCHIMIDT - 

OAB:12.639

 INTIMAÇÃO do Advogado do autor para em quinze dias manifestar sobre 

documentos de fls. 89 a 96, bem como para apresentar planilha atualizada 

com o cálculo do valor atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177283 Nr: 13071-27.2012.811.0015

 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): MATIAS GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSE MARTINS - OAB:15.329/MT, MARCIO F. 
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ARRUDA MONTENEGRO - OAB:OAB/MT.15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO: JD. CELESTE, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157601 Nr: 4741-75.2011.811.0015

 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: MILTON MATTIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

AS PARTES do inteiro teor do malote digital de fls. 265 a 268, bem como da 

data da audiência designada para o dia 17/10/2018, às 15:30 horas, a 

realizar-se na nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (Carta 

precatória 1013096-32.2018.8.11.0041).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 111701 Nr: 4040-85.2009.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFONSO PAULINO RENGER, VANIR 

PROVENSI ROGERI, GELCIMINA ROGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA 

- OAB:MT/13.851, JULIANE BREDA - OAB:18008-MT, MARCELO 

SEGURA - OAB:MT/4722-A

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias informar o endereço onde 

encontra-se o bem descrito à fl. 34, para posterior expedição do mandado 

de avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 229285 Nr: 5188-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE VERISSIMO MOMBACH ME, DENISE VERÍSSIMO 

MOMBACH, SEVERINO LUIZ MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Curia Pereira - 

ESTAGIÁRIO - OAB:OAB/MT 16.494/E, LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

BARBOSA NERY - OAB:8915/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do EMBARGADO, para em quinze dias apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 236 a 250.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177361 Nr: 13154-43.2012.811.0015

 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: JOÃO CLEDECIR ÁVILA CONTREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias, informando se foi 

realizada a perícia médica designada para 07/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 91238 Nr: 8596-04.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO SIMAO 

LTDA, WAGNER SIMAO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, 

MARCELO PESSOA - OAB:MT 6734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato. Decido: No ponto, impende ressaltar, ainda, que a 

decisão proferida às fls. 181/183, foi expressa ao determinar a 

preferência no tocante ao recebimento dos valores depositados em juízo 

em favor da Caixa Econômica Federal, ordenando o levantamento de tal 

quantia após seu trânsito em julgado, o qual não foi certificado nos autos 

até a presente data. Em momento posterior, o Município de Sinop/MT 

requereu habilitação de crédito tributário nos autos, sendo tal pedido 

apreciado pelo juízo da Vara especializada em feitos de interesse da 

Fazenda Pública, que, por sua vez, entendeu pela inexistência de crédito, 

ao revés do pretendido (fls. 294/295). Ocorre que, as partes sequer foram 

intimadas da referida decisão, tampouco houve intimação do Munícipio de 

Sinop/MT, sobre o decisum que lhe afetou sobremaneira, pois reconheceu 

a inexistência de crédito em seu favor. Inobstante a tal fato, resta cediço 

que os prazos para manifestação das Fazendas Públicas passa a fluir a 

partir de sua intimação pessoal, o que não ocorreu no caso em vertente, 

contrariando, assim, o disposto no art. 183, do CPC/2015, in verbis:“Art. 

183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal.§ 1o A intimação pessoal far-se-á 

por carga, remessa ou meio eletrônico.”Feitas tais considerações, a fim de 

se evitar futura arguição de nulidade, determino a intimação dos litigantes, 

da terceira interessada Caixa Econômica Federal, bem como da Fazenda 

Pública Municipal, para se manifestarem acerca da decisão de fls. 

294/295, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, certifique a Sra. 

Gestora o decurso do prazo recursal da decisão de fls. 

181/183.Oportunamente, voltem-me conclusos para deliberações 

pertinentes. Intimem-se. Sinop/MT, 15/02/2018 GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117389 Nr: 9711-89.2009.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: AGRDS, MERDS, GDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO RAMOS VILELA 

(DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO 

SCOMPARIN, para devolução dos autos nº 9711-89.2009.811.0015, 

Protocolo 117389, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229686 Nr: 5404-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA BALBINA FARKAS CELMER, TANIA FATIMA 

CELMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:, VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:

Notificando:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263165 Nr: 5488-49.2016.811.0015

 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: YVA, APADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Leite da Silva - 

OAB:24942/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls. 38, designo 

audiência de tentativa de conciliação para realizar-se no dia 05 de Outubro 

de 2018 as 15 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ, 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.: 118702 Nr: 10987-58.2009.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDEIAS SOARES DE SOUZA JUNIOR, GABRIEL 

CHANNON SANTOS DE SOUZA, GERLANDES SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDEIAS SOARES DE SOUZA -ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha 

de fl. 09, destes autos de inventário dos bens deixados por Jedeias 

Soares de Souza, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvando direitos de terceiros.

2. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se formal de partilha. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008351-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA (EXEQUENTE)

IVONILDA VITOR DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008351-87.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: IVONILDA VITOR DA SILVA EXECUTADO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. I – Trata-se de EXECUÇÃO 

de TÍTULO JUDICIAL, representada pelas CERTIDÕES de URH – Unidade 

Referencial de Honorários, nos termos do art. 515, inciso V, do CPC/2015; 

II – DETERMINO, inicialmente, que a parte Exequente DEPOSITE em 

CARTÓRIO as ORIGINAIS das referidas CERTIDÕES, o que deverá ser 

CERTIFICADO; III – Após, INTIME-SE a FAZENDA PÚ-BLICA na pessoa do 

seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância 

com o disposto no art. 535 do CPC/2015; IV – Com o aporte da 

IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR, no 

prazo de 15 (quinze) dias; V – Caso seja CERTIFICADA a AUSÊNCIA de 

IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo 

Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por 

intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

IV - COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002113-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR CONSTANTINO (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002113-86.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DEJAIR CONSTANTINO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DEJAIR CONSTANTINO 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito 

à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação 

em concurso público realizado em 07/03/1998 e nomeado (a) por meio da 

Portaria n° 236/98 de 24/06/1998 para o quadro efetivo no cargo de 

PROFESSOR MAGISTÉRIO. Esclarece que durante todo o período que vem 

trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade 

e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida 

e adicional por tempo de serviço. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de 

março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos 

servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, 

conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base 

de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, 

até ao máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual 

não está sendo repassado à parte Requerente. Assim, pretende o 

recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na 

modalidade vertical e adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as 

deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. 
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CITAÇÃO ao ID nº 6754410. Pelo Requerido foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID nº 8294508 arguindo, preliminarmente, a prescrição 

e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO de ID nº 9372966, por meio do qual a parte Autora rechaça 

as exposições contestatórias do Requerido. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. Feitas estas 

considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o JULGAMENTO 

ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA O Requerido alega que “o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo Autor”. Pois bem. O valor da causa no 

CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da petição inicial (art. 

319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, 

parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, 

o Novo Código segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as 

causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 

291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não 

patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou 

“para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os elementos 

necessários à quantificação do proveito econômico buscados na 

demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo pagamento na 

base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício, com incidência 

sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e 

férias, bem como que as linhas de progressões funcionais de carreira, na 

modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em 

situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a 

partir da data do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, 

dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma 

especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(61/02/2017 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 
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aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1º Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2º A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinquenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1º Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado”(AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por 

lei.Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo da 6ª Vara), sendo desnecessárias repetidas 

juntadas, em razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, 

denota-se, em análise aos mencionados processos legislativos, que a Lei 

Municipal nº 663/2001 entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em 

seu próprio bojo, precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos 

financeiros a partir de 01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi 

ofertada a contestação, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período 

indiciado para realização dos efeitos, a Administração Pública apenas 

informou que não foi realizada a previsão de dotação orçamentária para 

as despesas insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de 

dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente à 

progressão funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, 

sancionada e promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é 

fundamento suficiente para afastar o direito do servidor, desde que 

preenchido os requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista 

que não pode, por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter 

seu direito satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em 

extrapolação dos limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, 

pois, como já explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo 

deste limite as despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o 

Judiciário não está criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas 

tão somente determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a 

pacificar o conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra 

legem” da Administração. Ante todo o exposto, em consonância com 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO 

À PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 
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parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 10/06/1998 (ID nº 4879212 - Pág. 1), entrando em 

exercício em 12/06/1998 (ID nº 4879217 - Pág. 1), no cargo de 

PROFESSOR MAGISTÉRIO. Na data da investidura ao cargo, com a 

entrada em exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, 

alterada, posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e 

assegurou o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 

– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop, a partir de 10/06/1998. Nessa 

perspectiva, nos termos da legislação supra, o direito à progressão 

somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo exercício na classe 

a que pertence. Contudo, de acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os 

efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 01/01/2002, 

entretanto, pela data da distribuição ser em 16/02/2017, a Requerente tem 

direito a receber a partir do de 16/02/2002. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01/01/2002. 

Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado 

a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em 

seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 
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sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo 

esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do 

art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento 

das verbas respectivas a partir de FEVEREIRO de 2002 até a data do 

devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária 

utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, 

de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a 

partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial 

(IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do art. 98, do CPC/2015. DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente 

decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município 

de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse 

sentido: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE 

PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE 

VENCIDA. Se o embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte 

vencida deve arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO 

PREVISTA NO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA 

JÁ PAGA - CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM 

PARTE DO DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM 

RELAÇÃO A ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de 

execução por estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da 

parcela da execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do 

Código Civil se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos 

termos do disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 

2002, Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, 

ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a 

ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser 

apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos , §2º, § 

3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não 

havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos 

termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001749-17.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LUIZ BORDINI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LUIZ BORDINI em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à adicional de insalubridade no percentual 

de 30% (trinta por cento) incidente sobre o vencimento do cargo efetivo. 

Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação em concurso público 

realizado em 07 e 08/03/1998 e nomeado (a) por meio da Portaria n° 

236/98 de 24/06/1998 para o quadro efetivo no cargo de MOTORISTA DE 

VEÍCULOS PESADOS, referência QC-013. Esclarece que, apesar de 

exercer suas atividades em condições caracterizadas e classificadas 

como insalubres o Requerido lhe remunerou o correspondente adicional de 

insalubridade “deste sua investidura na carreira pública, parando de 

receber em 05/2016”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID 

nº 5479182. Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 

6823139 arguindo, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 7134292, 

por meio do qual a parte Autora rechaça as exposições contestatórias do 

Requerido. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos 

discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos 

que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma 

que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. 

I, do CPC. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo 

recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por 

cento). Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição quinquenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(08/02/2017 - protocolização). DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Inicialmente, é importante salientar que a Lei a ser aplicada nos presentes 

autos é o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE 

SINOP-MT (Lei Municipal n° 254/93) e não a CLT, ressaltando que será, 

também, aplicada a LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012 que promoveu 

alterações na Lei nº 254/1993, de 29 de março de 1993. Sendo assim, 

depara-se com as seguintes DISPOSIÇÕES LEGAIS: “Art. 5º. O art. 95 da 

Lei 254/93, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘SUBSEÇÃO V DO 

ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU PERIGOSA Art. 95. Os 

servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 

vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (LEI 

MUNICIPAL nº 1.670/2012). “Art. 6º. O art. 97 da Lei nº 254/93 passa a 

vigorar conforme segue: ‘Art. 97. Os valores dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue: I – para 

as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes 
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percentuais: (...)” (LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012). OS ARTIGOS são 

ENFÁTICOS ao disporem que será CONCEDIDO ADICIONAL POR 

ATIVIDADE INSALUBRE ou PERIGOSA ao SERVIDOR por exercício em 

atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, possui, portanto, APLICAÇÃO IMEDIATA. 

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL - 

DESNECESSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI Nº 254/93 DO 

MUNICÍPIO DE SINOP - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - APLICAÇÃO 

DO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL- RECURSO PROVIDO EM PARTE. O 

pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei municipal editada 

em 1993, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação 

por decreto do Chefe do Poder Executivo. O art. 95 da Lei Municipal nº 

254/1993 estipula que o valor da gratificação de que trata este artigo será 

calculado com base no valor da referencia inicial da tabela geral de 

vencimentos do município” (Ap 90058/2012, DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013). 

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO VOLUNTÁRIO - 1.1. 

ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO ART. 95, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - ARGUMENTO REJEITADO - NORMA 

DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - 

DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE 

AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA APENAS PARCIAL DO APELANTE NA 

DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. RELATIVIZAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - 

VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS 

DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NOS DEMAIS TERMOS, COM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. 1. Do 

Apelo voluntário. 1.1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o 

disposto no art.95, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 254/1993 retrata 

regra de eficácia plena e imediata, que não necessita de regulamentação, 

sendo devido o adicional de insalubridade ao servidor municipal que 

exerça funções em local insalubre independentemente de regulamentação 

pelo poder público. 1.2. Incumbe ao ente municipal declinar 

especificamente as atividades exercidas pela zeladora entre as possíveis, 

com intuito de demonstrar que o suposto exercício laboral é ou era 

realizado em condições salubres. Não o fazendo, presumem-se 

verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir o exercício de atividades 

em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar (PA) e de Coleta de 

Transfusão (UCT), abrangendo higienização de banheiros com 

manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar sem uso de EPI 

(equipamento de proteção individual) e ambiente de trabalho com a 

presença de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, que 

conduzem ao cabimento do benefício. 2. Do reexame necessário. 2.1. 

Incide a regra do reexame necessário sobre sentenças ilíquidas 

proferidas em desfavor da Fazenda Pública, ainda que o valor de alçada 

seja inferior ao estabelecido no art. 475, § 2º, do CPC. Súmula 475/STJ. 

2.2. De acordo com o disposto no art. 95, parágrafo único, da Lei Municipal 

254/1993 - Sinop, a base de cálculo do adicional de insalubridade é de 

30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

município. 2.3. Havendo sucumbência apenas parcial do Município, 

impõe-se a redução dos honorários, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, 

proporcionalmente ao caso em tela. 3. Apelo parcialmente provido quanto 

à redução de honorários. Em reexame, sentença mantida, com os devidos 

esclarecimentos” (Apelação / Reexame Necessário 71788/2012, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2013, Publicado no DJE 15/08/2013). No tocante a retroatividade do 

adicional, conclui-se que a partir da data em que a Autora passou a 

exercer a atividade insalubre, o benefício em causa é devido, senão 

vejamos: “Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer Servidor Público 

Municipal. Piso salarial de dois salários mínimos. Mínimo do funcionalismo 

público do município não observado, cujo direito está fundamentado na lei 

complementar municipal nº 05/91 Não ofensa aos arts. 7º IV e 37 X, 

ambos da CF e súmula nº 339 do STF Insalubridade Termo do início do 

pagamento Correção da sentença - Laudo pericial que aponta para o 

exercício da função em condições insalubres Estudos técnicos municipais 

cujos laudos possuem efeito meramente declaratório - Adicional devido a 

partir da vigência da lei complementar que concedeu o benefício, uma vez 

que o direito ao seu percebimento não se iniciou com a homologação do 

laudo técnico e sim com a vigência da norma e com o efetivo exercício da 

atividade considera insalubre Sentença ratificada nos termos do art. 252 

do Regimento Interno Recurso improvido” (Apelação Cível nº 

0010225-16.2008.8.26.0482, 3ª Câmara de Direito Público, j. 02/04/2013, 

Des. Rel. José Luiz Gavião d e Almeida). “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Servidor Público Municipal - Mecânico de Máquinas lotado na Secretaria 

Municipal de Piracicaba - Adicional pago de 20% do salário mínimo - Novo 

laudo majorando o adicional para o grau máximo de 40% - Adoção pelo 

Município - Pretensão do servidor ao recebimento da diferença, 

correspondente aos cinco últimos anos que antecederam a concessão da 

majoração - Possibilidade - O laudo não produz efeitos constitutivos, mas 

declaratórios de condição preexistente -Se não ocorreu alteração no 

ambiente de trabalho, em suas condições, nem na função desempenhada 

pelo servidor, a diferença é devida - Sentença de procedência - Recurso 

não provido” (TJ-SP, Apelação n.º 990.10.273946-5, 5ª Câmara de Direito 

Público, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, por maioria, j. 8.11.2010). “AÇÃO 

ORDINÁRIA Servidores públicos estaduais Adicional de Insalubridade 

Pagamento devido desde o início da atividade insalubre. Laudo técnico de 

insalubridade que tem caráter meramente declaratório, e não constitutivo 

Recurso improvido, com observação” (Apelação Cível nº 

0000395-56.2012.8.26.0071, 7ª Câmara de Direito Público, j. 25/03/2013, 

Des. Rel. Luiz Sérgio Fernandes de Souza). “SERVIDOR PÚBLICO 

Pretensão ao recebimento do Adicional de insalubridade desde o início da 

atividade insalubre Cabimento O laudo técnico tem efeito meramente 

declaratório, e não constitutivo do direito, que começa no momento do 

exercício da atividade Adicional que tem por base de cálculo o salário 

mínimo, e não o vencimento do servidor Horas extras em razão da falta de 

intervalo intrajornada Inadmissibilidade Ausência de previsão da lei 

municipal Sentença parcialmente reformada Recurso do Município provido, 

em parte; o da autora, desprovido” (Apelação Cível nº 

0000170-38.2009.8.26.0072, 12ª Câmara de Direito Público, j. 20/03/2013, 

Des. Rel. J. M. Ribeiro de Paula). Ainda, o art. 7°, XXIII, da CF/88, dispõe 

sobre o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 

ou perigosas, sendo certo que constatada a insalubridade do local de 

trabalho, referido benefício deve ser pago a partir do ingresso do 

funcionário na função, afinal, a insalubridade não se dá a partir da 

elaboração do laudo pericial. Dessa forma, abre-se ensejo para o 

pagamento retroativo, respeitando-se, contudo, a prescrição quinquenal, 

bem como, considerando-se a data de início do exercício da função de 

MOTORISTA II (10/06/1998 – Termo de Posse de ID nº 4803641 - Pág. 4). 

Portanto, o adicional de insalubridade é devido desde o início da atividade 

insalubre, respeitada à prescrição quinquenal. Quanto à DISCUSSÃO 

sobre qual BASE deve INCIDIR o ADICIONAL de INSALUBRIDADE, o E. 

TJMT já vem decidindo “o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei 

n. 254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional 

de insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 

95, que a gratificação será calculada com base no valor da referência 

inicial da tabela geral de vencimentos do município” (APELAÇÃO Nº 

83796/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP). “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO – ADICIONAL 

DE INSALUBRIDADE – ZELADORA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE 

DEFESA E NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INSALUBRIDADE INTRÍNSECA A 

FUNÇÃO EXERCIDA – LEI MUNICIPAL 254/93 – PREVISÃO – PEDIDO 

PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A 

concessão do adicional de insalubridade, previsto na Lei Municipal de 

Sinop nº 253/1993, independe de regulamentação. Consoante dispõe o 

parágrafo único do art. 95 do estatuto legal, seu cálculo deve ser feito 

com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

Município. Havendo previsão na legislação municipal, não há que se falar 

em regulamentação para que possa ser aplicada a norma, 

reconhecendo-se o direito ao pagamento de adicional de insalubridade. 

Recurso desprovido. Sentença ratificada” (Apelação/Reexame Necessário 

90381/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 03/06/2013). 
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Insta ressaltar que, o Requerido já reconhece a natureza do trabalho da 

Requerente como insalubre a julgar pelo holerite acostado aos autos, 

demostrando que a Requerente recebeu o referido adicional no percentual 

de 30% (trinta por cento) “deste sua investidura na carreira pública, 

parando de receber em 05/2016”. Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO 

AUTORAL. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na 

exordial, no sentido a) de reconhecer o direito da parte Autora à 

percepção do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por 

cento) com base no valor de referência inicial da tabela geral de 

vencimentos do Município de Sinop desde JUNHO de 2016, nos termos do 

artigo 95, parágrafo único, alínea “a”, da Lei Municipal nº 254/93; b) por 

conseguinte condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a 

ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC. DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente decaiu minimamente do 

pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por 

inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o 

embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve 

arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO 

ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - 

CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO 

DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A 

ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por 

estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da 

execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil 

se não restou caracterizado a má-fé do exeqüente, nos termos do 

disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, 

Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, 

ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a 

ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser 

apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos no ARTIGO 

85, §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

reexame necessário desta sentença. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007007-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

MARCIA DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO(A) 

6ª VARA CÍVEL DE SINOP DA COMARCA DE SINOP – MT Numeração 

Única: 1007007-71.2018.8.11.0015 Requerente: MARCIA DA ROSA 

Requerido: MUNICIPIO DE SINOP e outro O ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público interno, devidamente representado pela 

Procuradoria Geral do Estado que esta subscreve, vem perante Vossa 

E x c e l ê n c i a ,  r e q u e r e r  a  j u n t a d a  d o  O F Í C I O 

N . 4 9 2 9 / 2 0 1 8 / A S S E J U D / G S E S / S E S - M T  e  M E M O R A N D O 

N.0913/2018//COFADEX/SAF/SES-MT em anexo. Na oportunidade, 

requer-se, ainda, que a parte autora seja intimada para fornecer a 

documentação especificada naquele documento, a fim de que seja dado 

pleno cumprimento à liminar. Termos em que se espera deferimento. 

Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018. CAIO VALENÇA DE SOUSA 

Procurador do Estado

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180388 Nr: 1215-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA PICKLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 193-194, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 2.318,73, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185954 Nr: 7104-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GUARNIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 119-120, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 889,89, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184808 Nr: 5899-97.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONELA DE QUADRA COSTA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 218-219, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 883,74, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180381 Nr: 1208-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILA LOPES CANABARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS às fls. 189 e fls. 190 e 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 196, realizo o LEVANTAMENTO 

dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, nos importes de R$ 

24.031,57, R$ 10.299,25 e R$ 1.008,69, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 243453 Nr: 14159-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLI FERNANDES GOMES BOCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme PRECATÓRIO REQUISITÓRIO às fls. 93, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, nos 

importes de R$ 43.306,63 e R$ 10.826,65, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 116766 Nr: 9074-41.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA SCHELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR MUNICÍPIO 

SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 219-220, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.083,16, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188206 Nr: 9511-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSENIR RIBEIRO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR às fls. 197-198 e fls. 

199-200, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte 

EXEQUENTE, nos importes de R$ 880,05 e R$ 1.316,43, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182518 Nr: 3486-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 168-169, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.559,80, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 174128 Nr: 9476-20.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TONINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 251-252, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 767,49, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 212287 Nr: 12838-59.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 152-153, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.011,54, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 175764 Nr: 11401-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN VIZZOTTO ROBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 224-225, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.641,41, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183949 Nr: 4998-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILI LANDO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 215-216, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.501,43, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte
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 Cod. Proc.: 180899 Nr: 1767-94.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA SILVA SAUZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 187-188, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.501,61, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 202693 Nr: 5083-81.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY APARECIDA DE LIMA PINTO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:13735/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 123-124, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 883,74, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188196 Nr: 9501-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA CAMPOS DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR às fls. 200-201 e fls. 

202-203, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte 

EXEQUENTE, nos importes de R$ 4.944,65 e R$ 880,05, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177339 Nr: 13129-30.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBER CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme PRECATÓRIO REQUISITÓRIO às fls. 178, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 10.574,25, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183409 Nr: 4429-31.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA LANDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 145-146, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.501,61, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 176747 Nr: 12471-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 274-275, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 500,23, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 107696 Nr: 136-57.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA CRISTINA SOLANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 240-241, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 3.719,28, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182523 Nr: 3491-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZETE DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 176-177, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 880,99, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 261389 Nr: 4524-56.2016.811.0015

 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: ADILSO FRANCISCO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 195/313, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 208718 Nr: 9990-02.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para manifestar nos 

presentes autos acerca da certidão de fls. 21, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181718 Nr: 2639-12.2013.811.0015

 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: EDNA DE ARAÚJO DANTAS HENKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAES - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE RUTE RIETH - 

OAB:0AB/MT 10301, VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND - 

OAB:16.696-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, manifeste-se nos 

presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 118994 Nr: 11283-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:OAB/MT4661, PAULO SERGIO MATIAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI 

- OAB:9672 A - MT

 CERTIFICO que, em razão do equívoco na petição de fls. 138/141, expeço 

intimação ao executado Município de Sinop, para que efetue o pagamento 

voluntário do valor remanescente, conforme determinação de fls. 136 

como segue: “II – Assim, diante do PETITÓRIO de fls. 133-134 

encaminhe-se os AUTOS para o CONTADOR JUDICIAL para que efetue a 

atualização dos valores requisitados em fls. 124-125, bem como que 

informe o valor que deverá ser complementado pelo REQUERIDO, ou seja, 

o desconto dos valores pagos em fls. 127-132, e, a soma dos valores que 

foram descontados a título de IMPOSTO de RENDA; III – Após, INTIME-SE o 

MUNICÍPIO de SINOP para que efetue o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO dos 

valores complementares”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 151587 Nr: 12653-60.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CORREIA SANTOS - ME, MARCELO 

CORREIA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para manifestar nos 

presentes autos acerca da certidão de fls. 21, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 260816 Nr: 4192-89.2016.811.0015

 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: GLAUCIA CELI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 93/211, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 107558 Nr: 14609-82.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão solicitada, e conforme 

pelo artigo 162, § 4º do CPC e Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4-VI , 

expeço intimação ao requerente para que se manifeste no prazo de 

dez(10) dias , requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 169910 Nr: 4886-97.2012.811.0015

 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: JARDIEL MOURA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão solicitada, e conforme 

pelo artigo 162, § 4º do CPC e Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4-VI , 

expeço intimação ao requerente para que se manifeste no prazo de 

dez(10) dias , requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 91238 Nr: 8596-04.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO SIMAO 
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LTDA, WAGNER SIMAO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, 

MARCELO PESSOA - OAB:MT 6734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE.

 I – Sem maiores delongas, NÃO HÁ que se falar em CONCURSO de 

CREDORES entre o Banco Itaú S/A, a Caixa Econômica Federal e o 

MUNICÍPIO de SINOP, eis que, em que pese o Ente Público Municipal alegar 

às fls. 243-244 e fls. 276-277 possuir CRÉDITO referente à dívida de IPTU 

do referido BEM ARREMATADO, a EXECUÇÃO FISCAL movida em 

desfavor do Segundo Requerido (Cód. Apolo nº 28946) foi EXTINTA com 

fundamento do artigo 26 da L.E.F., o qual dispõe:

“Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes”.

II – Portanto, “in casu”, o MUNICÍPIO de SINOP NÃO tem LEGITIMIDADE para 

requerer a HABILITAÇÃO de seu CRÉDITO, remanescendo, portanto, a 

DISCUSSÃO entre os CREDORES Banco Itaú S/A e Caixa Econômica 

Federal;

 Assim, no que tange às FAZENDAS PÚBLICAS, estabeleceu-se o critério 

definidor da COMPETÊNCIA em razão da pessoa, ou seja, competência 

“RATIONE PERSONAE”. Este critério, entretanto, trata-se de COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA, de modo que falece a este Juízo de competência absoluta 

para o processamento de demandas em que as Fazendas Públicas 

Estadual e Municipal não figurem como partes, interessadas ou 

intervenientes.

III – Dessa forma, no presente caso, a AUSÊNCIA de COMPETÊNCIA deste 

Juízo é EVIDENTE, de maneira que o julgamento da causa por este Juízo 

tornaria ilegítimo o exercício da função jurisdicional, por conseqüente, 

absolutamente incompetente para conhecer da presente demanda, 

anulando todo e qualquer ato decisório proferido, eis que não há o 

preenchimento do requisito necessário para determinar a competência 

desse Juízo.

IV - Logo, diante da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo, DECLINO da 

COMPETÊNCIA e, por consequência, DETERMINO que os autos sejam 

remetidos ao Cartório Distribuidor para REDISTRIBUIÇÃO, sem vinculação, 

a uma das VARAS CÍVEIS desta COMARCA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009284-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSONILTON COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCAS ASSMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009284-60.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GERSONILTON COSTA SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE! Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA proposta por GERSONILTON COSTA SANTOS, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a inicial, que “Após um acidente de 

trabalho (queda de cavalo), o Autor começou a sentir fortes dores, 

pensando que seria decorrente do acidente que havia sofrido. Ocorre que 

as dores não passavam, muito pelo contrário, aumentaram, o que levou o 

Autor a buscar auxílio médico. Depois de ter sido submetido a inúmeros 

exames clínicos, fora constatado que o Autor é portador de “DOENÇA 

DEGENERATIVA EM MEDULA” – ESCLEROSE -, conforme laudo médico 

confeccionado pelo Médico Dr. Paulo Tarso Reck de Mendonça – CRM 

4129/MT”. (sic) Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA 

“determinando ao Réu que forneça imediatamente ao Autor a quantidade 

de 1 (uma) caixa do MEDICAMENTO RILUZOL 50 MG – 60 COMPRIMIDOS, 

por mês, na forma da prescrição médica; Fixar multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem, a ser revertida 

em favor da Autora;”. (sic) COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o 

Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a 

ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram 

preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais 

sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em 

razão dos Laudos Médicos de ID. Num. 15434197 – Pág. 1 e 15434194 – 

Pág. 1. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do 

preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem 

como o JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis 

que o comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do 

paciente que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte 

ou graves sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. 

Neste sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO, que disponibilize à parte Requerente, no 

prazo de 48 horas, o medicamento de que necessita, qual seja, “RILUZOL 
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50 MG – 60 COMPRIMIDOS, por mês”, conforme LAUDO MÉDICO acostado 

ao ID. Num. 15434197 – Pág. 1, devendo, para tanto, ser NOTIFICADO o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, 

GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP/MT para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. 

DEFIRO o pedido de TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA dos presentes autos, 

formulado pela parte autora em sua inicial, em razão de ser PORTADOR DE 

DOENÇA GRAVE, consoante disposição do artigo 1.048, inciso I, do 

Código de Processo Civil, vez que devidamente atendidos os requisitos 

exigidos por nosso regramento processual vigente. Por outro lado, 

INDEFIRO a imposição de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de 

“astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente Estatal, 

atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que teria de 

suportar o ônus deste “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). Ainda, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO do 

“DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITE-SE, INTIMANDO-SE o 

requerido da presente decisão, ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa 

do Procurador Geral do Estado, para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado citatório estar 

acompanhado dos LAUDOS MÉDICOS de ID. Num. 15434197 – Pág. 1 e 

15434194 – Pág. 1. Com a contestação, vistas à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias (artigos 350 e/ou 

351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

da Lei nº 1.060/50. Expeça-se o necessário. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002346-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM REBELATTO BARIVIERA (REQUERENTE)

DOUGLAS DE MELO COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002346-49.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CARMEM REBELATTO 

BARIVIERA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que até o 

momento não foi CUMPRIDA pelos REQUERIDOS o COMANDO JUDICIAL, a 

qual determinou aos Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente 

“ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT 

FARMACOLÓGICO”. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e, 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela NÃO 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA 

do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado no ID. Num. 

14013028, devendo ser efetivado no valor do menor ORÇAMENTO 

apresentado, qual seja, o acostado ao ID. Num. 14013054 (INTERCOR) e 

ID. Num. 14013056 (FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO). Em razão da EXCEPCIONALIDADE e 

URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, 

a fim de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – 

Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a INTERCOR e o 

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (ID. Num. 14013054; ID. Num. 14013056), 

para que REALIZE a CIRURGIA DE “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM 

IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO” vindicado pelo Autor, e informe, 

no prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 3.162,50 (três mil 

cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) + R$ 62.100,00 

(sessenta e dois mil e cem reais) = R$ 65.226,50 (sessenta e cinco mil 

duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) o que, desde já, fica 

autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009305-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NAYARA MOURA FEITOZA (ADVOGADO(A))

ROSELI RIBEIRO MAMEDE (AUTOR(A))

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA (ADVOGADO(A))

ALINE EVELLIN MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009305-36.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROSELI RIBEIRO MAMEDE RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por ROSELI RIBEIRO MAMEDE, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pela 

Prefeita Municipal, Aduz a inicial, que a parte Autora “tem uma doença 
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cardíaca grave, CID I20 - Angina Pectoris, já foi acometida por 03 (três) 

infartos cardíacos, estando na UTI por 03 (três) vezes, já possui 03 (três) 

stendes farmacológicos. O primeiro Stende farmacológico foi colocado em 

2009, e os outros dois em 2011, em janeiro e novembro respectivamente, 

necessitando agora em 2018, passar por uma cirurgia chamada 

angioplastia para colocação de mais dois stendes, por estar com 

entupimento das veias do coração. Sendo que, em 21 de Agosto de 2017, 

foi protocolado pedido para o procedimento em questão AIH/Angioplastia, 

protocolo 5169/2017 e até a presente data não obteve resposta. 

Excelência, passou mais de um ano e a cirurgia não foi realizada, a 

situação da Requerente se agravou, a mesma encontra-se afastada de 

suas atividades, correndo risco de vida, conforme Laudo Médico, 

fornecido pelo próprio SUS, em anexo, necessitando urgentemente da 

cirurgia para voltar as suas atividades rotineiras, e ter qualidade de vida”. 

(sic) Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA, a fim de “obrigar 

aos réus a realizarem a cirurgia de angioplastia para colocação dos 

stendes, sob pena de multa diária a ser determinada por vossa 

Excelência” (sic). COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS É o Relatório. 

Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela 

acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram 

preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais 

sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em 

razão do LAUDO MÉDICO acostado no ID. Num. 15447183. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o procedimento de que necessita a parte Autora, qual seja, 

“CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA PARA COLOCAÇÃO DOS STENDS 

FARMACOLÓGICOS”, conforme LAUDO MÉDICO acostado no ID. Num. 

15447183. Para tanto, NOTIFIQUE-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO DA SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o 

DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO 

CUMPRIMENTO desta decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA 

DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa 

em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a 

sociedade, que teria de suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se 

que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de 

DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e 

MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 
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ou pela Prefeita Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

LAUDO MÉDICO acostado no ID. Num. 15447183. Com a contestação, vista 

à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 

98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008949-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MOLINARI ARAUJO (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DARCY ALOIZIO WROBEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008949-41.2018.8.11.0015 AUTOR(A): DARCY ALOIZIO WROBEL RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelos 

REQUERIDOS a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem a parte Requerente o procedimento de 

“OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA”. O POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do 

PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à 

MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as DESPESAS 

oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em 

IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, quando 

indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA e à 

SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código 

Penal). Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo 

o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012527-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN FRIEDRICH (REQUERENTE)

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012527-58.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JONATAN FRIEDRICH 

REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP Vistos, etc. I - Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 19 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013089-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DAS MADEIRAS SUZANO LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS MALUF ORLANDI 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte 

exequente/embargada para se manifestar, conforme despacho de Id 

2266131.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E.V. FERREIRA MARQUES - SERVICOS - ME (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001993-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: E.V. FERREIRA MARQUES - 

SERVICOS - ME REQUERIDO: DANIEL DIAS DOS SANTOS Vistos, etc. Da 

análise atenta dos autos verifico que o requerido não compareceu à 

audiência de conciliação designada para o dia 10/08/2018, tendo em vista 

a devolução do A.R de citação/intimação (ID. 15382758). Sendo assim, 

DETERMINO: I - DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste Juizado, após, 

EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA de citação/intimação da parte requerida 

o qual deverá ser cumprida através de Oficial de Justiça, no endereço 

constante nos autos, para comparecimento em audiência, eis que consta o 

retorno do A.R como “ausente”; 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. SINOP, 20 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006368-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (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 DESPACHO Processo: 

1006368-53.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARLON DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. I - DEFIRO o prazo de 

05 (cinco) dias para que a parte requerente justifique a ausência à 

audiência de conciliação (ID. 14654766), sob pena de extinção e 

arquivamento do feito; II – Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação do requerente, tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 20 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012789-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

GISLAINE THAIS PEDROSO ANTUNES (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: 

8012789-08.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GISLAINE THAIS PEDROSO 

ANTUNES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Diante da inércia do 

executado em proceder com o pagamento voluntário do débito 

remanescente, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

20 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004723-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO APARECIDO PASSARI 73979368149 (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005441-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WALKER (ADVOGADO(A))

ANDERSON MATHIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSALVO DA SILVA 02646611170 (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012183-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEDI DOS SANTOS DE MACEDO (EXEQUENTE)

CRISTIANO LUIZ KAISER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATANAEL LOPES DOS REIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012183-77.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: TEDI DOS SANTOS DE MACEDO 

EXECUTADO: ATANAEL LOPES DOS REIS Vistos, etc. Considerando o 

movimento de IDS 10582852; INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito. Cumpre-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005605-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES (EXEQUENTE)

JOSE ROBERTO GOES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR CORREA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005591-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FELIPE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens 

penhoráveis do executado, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002388-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA ROCHA RAMOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, diante do teor da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) 

passíveis de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 

53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012136-40.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

SINOP MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANE MARIA SANDES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010521-49.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010521-49.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: JAIR ALBERTO KELM & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: MARCO AURELIO BARBOSA Vistos, etc. 

DEVOLVA-SE o mandado expedido nos autos ao Oficial de Justiça de Id 

3296319, a fim de que, no prazo mais exíguo possível, PROCEDA-SE com 

a avaliação do bem, objeto da constrição, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado, certificando , 

ainda, se o bem encontra-se na posse do executado. Com o aporte do 

mandado, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. Serve a 

presente decisão como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA 

de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010700-46.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO PEREIRA DE MENEZES (EXEQUENTE)

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R A R DE MENDONCA CONFECCOES - EPP (EXECUTADO)

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1001315-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXCEPTO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICA DE MOVEIS MODELO LTDA - ME (EXCEPIENTE)

 

Nos termos da Legislação Vigente, diante do teor da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) 

passíveis de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 

53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013478-86.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO SCHNEIDER (REQUERENTE)

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013478-86.2015.8.11.0015 REQUERENTE: TARCISIO SCHNEIDER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando o movimento de IDS 9158298 e 9158301; 

INTIME-SE a parte AUTORA para se manifestar sobre o cumprimento 

voluntário do decisum e requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco) 

dias. Cumpre-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012350-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UDINEI DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012350-82.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: UDINEI DE SOUZA FERREIRA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Novo 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, CERTIFIQUE-SE que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010417-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS (ADVOGADO(A))

FABIANA APARECIDA COSTA SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste nos autos requerendo o que for de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004408-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que dê andamento ao feito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JULIANO ANTONIOLLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001447-85.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANO ANTONIOLLI 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve 

seu nome incluso no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA. 

Inicialmente, sublinho ser aplicável ao caso as normas do Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte Reclamante, mesmo 

afirmando não ter contratado com a empresa Reclamada, enquadra-se no 

conceito de consumidor por equiparação, pois supostamente foi vítima de 

fato do serviço. Nestes termos, é a previsão do artigo 17 do Estatuto 

Consumerista, sic: Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos 

consumidores todas as vítimas do evento. A propósito, averbe-se julgado 

pertinente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO 

PAGA A CONSUMIDORPOR FORÇA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL 

FORMALIZADA MEDIANTE ACORDO CELEBRADO EM DEMANDA 

PRETÉRITA PROPOSTA POR AQUELE EM FACE DA EMPRESA AUTORA, 

VISTO QUE ESTA OINSCREVEU DE FORMA INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. CHEQUE DEVOLVIDO PELO BANCO 

DEMANDADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS EM PODER DO SACADO. 

CONTA BANCÁRIA ABERTA PELO BANCO AQUI ACIONADO COM 

DOCUMENTOS FALSIFICADOS OU ADULTERADOS DO SUPOSTO TITULAR 
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DA CONTA CUJO CHEQUE FOI DEVOLVIDO. PRETENSÃO DE REGRESSO 

VEICULADA CONTRA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO FLAGROU 

AFRAUDE. AUTORA QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE VÍTIMA PORQUE 

CONSUMIDORA POREQUIPARAÇÃO, ATINGIDA PELO FORTUITO INTERNO. 

ART 17 DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. (...) (Embargos de 

Declaração Nº 70060462306, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 24/09/2014). A inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do 

consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da 

contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre 

cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não traz aos autos 

elementos suficientes a comprovarem a suposta contratação dos serviços 

por parte do autor. Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho 

como inexistente a relação jurídica entre as partes, não restando 

comprovada a contratação do serviço pela parte autora, apto a legitimar 

os descontos em sua conta. Diante da resolução da controvérsia acerca 

da legalidade dos referidos débitos, é possível discutir acerca do 

cabimento de indenização por danos morais. É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. Sendo ainda 

certo, nos termos da Súmula 227, STJ, a viabilidade dos danos morais 

pleiteados em virtude da negativação indevida do nome da parte 

Requerente, eis que tal fato afeta de forma objetiva sua honra posto que 

traduz-se em desprestígio ao seu nome perante credores, consumidores e 

terceiros; bem como, afeta suas relações comercias dada as restrições 

ao crédito decorrentes de tal ato. Neste sentido destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 

JUROS MORATÓRIOS. […] 6. No que tange à prova do dano moral, por se 

tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na 

medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma 

indireta as conseqüências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio 

fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados 

pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 7. A postulante é 

pessoa jurídica, a negativação gera prejuízos de monta, em especial, 

quanto ao nome e imagem perante à sociedade, na medida em que pode 

depender de crédito para manter suas atividades. 8. O valor a ser 

arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o 

princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a 

capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta 

ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do 

dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em 

enriquecimento ilícito. Quantum mantido diante da ausência de recurso da 

parte autora. Afastada a preliminar suscitada e negado provimento ao 

apelo. (Apelação Cível Nº 70072441413, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

26/04/2017) O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram 

na negativação do nome da parte autora; e para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, 

combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), ambos a 

partir da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da 

negativação do nome da parte autora referente ao débito versado nos 

autos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013146-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013110-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI LAZARETTI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010771-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERRERO & FONSECA LTDA - EPP (REQUERENTE)

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIDAIR LIRIO 98464973187 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010771-14.2016.8.11.0015 REQUERENTE: HERRERO & FONSECA LTDA - 

EPP REQUERIDO: LOIDAIR LIRIO 98464973187 Vistos, etc. 1. Concedo o 

prazo de 5 (cinco) dias para juntada de NOVO endereço atualizado do 

requerido, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 2. Com 

a juntada do endereço, designe-se nova data para audiência e CITEM-SE e 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento, fazendo constar as 

advertências legais. Transcorrido o prazo sem manifestação da autora, 

certifique-se e façam os autos conclusos para sentença extintiva. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010209-39.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULMAR SOARES DE MOURA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que a parte executada foi devidamente intimada pelo Sr. 

Oficial de Justiça, bem como que ela deixou transcorrer "in albis" o prazo 

de 15 (quinze) dias para cumprir voluntariamente a r. sentença proferida 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001538-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006461-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE FABRICIA DE PINHO TEIXEIRA BORGES 03107694185 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005670-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILENE MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1005670-81.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JOSILENE MARIA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, onde o requerente pugna para 

juntar aos autos os Títulos Extrajudiciais Carimbados pela secretaria da 

vara, apenas após haver penhora. Em que pese o argumento do 

exequente, o pedido não merece acolhimento, uma vez que, tratando-se 

de título circulável, deve-se observar o disposto pelo ENUNCIADO FONAJE 

126: ENUNCIADO FONAJE 126 – Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Neste sentido é 

a Jurisprudência: RECURSO INOMINADO. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULO 

DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. CÓPIA REPROGRÁFICA OU XÉROX DO 

TÍTULO, INÁBIL A AMPARAR O PEDIDO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA 

CARTULARIDADE. NECESSIDADE DA JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. 

PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71006768030, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 17/11/2017). TJ-RS - Recurso Cível 

71006768030 RS (TJ-RS). Data de publicação: 21/11/2017. Pois bem, 

considerando que é pré-requisito para a propositura da Ação de 

Execução, a apresentação do documento representativo ORIGINAL do 

titulo de crédito, DECIDO: 1. INDEFIRO o pedido do autor para enviar os 

títulos apenas após a penhora; 2. INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª 

Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 3. Transcorrido o 

prazo supra, retorne os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE PISONI (REQUERENTE)

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 20 de setembro de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007639-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO FERREIRA BARRETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, diante do teor da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) 

passíveis de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 

53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005664-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1005664-74.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JOSE PAULO ALVES DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, onde o requerente pugna 

para juntar aos autos os Títulos Extrajudiciais Carimbados pela secretaria 

da vara, apenas após haver penhora. Em que pese o argumento do 

exequente, o pedido não merece acolhimento, uma vez que, tratando-se 

de título circulável, deve-se observar o disposto pelo ENUNCIADO FONAJE 

126: ENUNCIADO FONAJE 126 – Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Neste sentido é 

a Jurisprudência: RECURSO INOMINADO. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULO 

DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. CÓPIA REPROGRÁFICA OU XÉROX DO 

TÍTULO, INÁBIL A AMPARAR O PEDIDO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA 

CARTULARIDADE. NECESSIDADE DA JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. 

PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71006768030, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 17/11/2017). TJ-RS - Recurso Cível 

71006768030 RS (TJ-RS). Data de publicação: 21/11/2017. Pois bem, 

considerando que é pré-requisito para a propositura da Ação de 

Execução, a apresentação do documento representativo ORIGINAL do 

titulo de crédito, DECIDO: 1. INDEFIRO o pedido do autor para enviar os 

títulos apenas após a penhora; 2. INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª 

Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 3. Transcorrido o 

prazo supra, retorne os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005661-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEANE COSTA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1005661-22.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 
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ME EXECUTADO: CLEANE COSTA DA CRUZ Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Titulo Extrajudicial, onde o requerente pugna para juntar 

aos autos os Títulos Extrajudiciais Carimbados pela secretaria da vara, 

apenas após haver penhora. Em que pese o argumento do exequente, o 

pedido não merece acolhimento, uma vez que, tratando-se de título 

circulável, deve-se observar o disposto pelo ENUNCIADO FONAJE 126: 

ENUNCIADO FONAJE 126 – Em execução eletrônica de título extrajudicial, 

o título de crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão 

de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Neste sentido é a 

Jurisprudência: RECURSO INOMINADO. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULO DE 

CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. CÓPIA REPROGRÁFICA OU XÉROX DO 

TÍTULO, INÁBIL A AMPARAR O PEDIDO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA 

CARTULARIDADE. NECESSIDADE DA JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. 

PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71006768030, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 17/11/2017). TJ-RS - Recurso Cível 

71006768030 RS (TJ-RS). Data de publicação: 21/11/2017. Pois bem, 

considerando que é pré-requisito para a propositura da Ação de 

Execução, a apresentação do documento representativo ORIGINAL do 

titulo de crédito, DECIDO: 1. INDEFIRO o pedido do autor para enviar os 

títulos apenas após a penhora; 2. INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª 

Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 3. Transcorrido o 

prazo supra, retorne os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005300-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENALVA BARBOSA DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1005300-05.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: GENALVA BARBOSA DE SOUZA SANTOS Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, onde o requerente 

pugna para juntar aos autos os Títulos Extrajudiciais Carimbados pela 

secretaria da vara, apenas após haver penhora. Em que pese o 

argumento do exequente, o pedido não merece acolhimento, uma vez que, 

tratando-se de título circulável, deve-se observar o disposto pelo 

ENUNCIADO FONAJE 126: ENUNCIADO FONAJE 126 – Em execução 

eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o 

original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim 

de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro – 

Florianópolis/SC). Neste sentido é a Jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA 

PROMISSÓRIA. CÓPIA REPROGRÁFICA OU XÉROX DO TÍTULO, INÁBIL A 

AMPARAR O PEDIDO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. 

NECESSIDADE DA JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. PROCESSO EXTINTO, 

DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 

(Recurso Cível Nº 71006768030, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

17/11/2017). TJ-RS - Recurso Cível 71006768030 RS (TJ-RS). Data de 

publicação: 21/11/2017. Pois bem, considerando que é pré-requisito para a 

propositura da Ação de Execução, a apresentação do documento 

representativo ORIGINAL do titulo de crédito, DECIDO: 1. INDEFIRO o 

pedido do autor para enviar os títulos apenas após a penhora; 2. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 3. Transcorrido o prazo supra, retorne os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010211-77.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA POSSOS FIAMENGHI (EXEQUENTE)

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010211-77.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: ANGELA MARIA POSSOS 

FIAMENGHI EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. Diante 

do pedido formulado no evento id n° 9210946, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o remanescente do 

débito pertinente à condenação conforme planilha de cálculo apresentada, 

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); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007641-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CABRAL CARRASCO - ME (EXEQUENTE)

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEANDRO MORAIS FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007641-67.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: EDINEIA CABRAL CARRASCO - 

ME EXECUTADO: ALEANDRO MORAIS FERREIRA Vistos, etc. I - INTIME-SE 

a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será 

CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito; Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências 

SINOP, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007638-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO (ADVOGADO(A))

EDINEIA CABRAL CARRASCO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLECIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007638-15.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: EDINEIA CABRAL CARRASCO - 

ME EXECUTADO: ANA CLECIA DA SILVA Vistos, etc. I - INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE o exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito; Serve 

a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências SINOP, 6 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004964-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004964-64.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO EXECUTADO: VANUSA APARECIDA DOS SANTOS Vistos, etc. 

1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito. 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 20 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004327-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL GUEDES DA SILVA (EXEQUENTE)

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO WERLANG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004327-16.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RANGEL GUEDES DA SILVA 

EXECUTADO: ROGERIO WERLANG Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito. 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 20 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJULLOG TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008944-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOSETI DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011616-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FRUETT VIEIRA (EXEQUENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010569-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

MOISES GOMES (REQUERENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MONICA BRITEZ (ADVOGADO(A))

WALTER PEDRO PRESOTTO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010569-37.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MOISES GOMES REQUERIDO: 

WALTER PEDRO PRESOTTO - ME Vistos, etc. 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; 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008257-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS Processo nº. 1008257-76.2017.8.11.0015 

Exequente(s) Nome: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP Endereço: 

RUA DAS CAVIÚNAS, 2116, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-099 Executado(s) Nome: JEANA PEREIRA DA SILVA Endereço: 

RUA DAS MORANGUEIRAS, 233, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - 

CEP: 78552-220 Tipo de ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Valor da causa $1,426.66 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop 

FINALIDADE DESTE EDITAL: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 3 (TRÊS) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuado o 

pagamento ou a nomeação de bens à penhora, proceder-se á ao arresto 

de bens. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159), onde consta que a executada possui com a 

exequente uma divida representada por títulos extrajudiciais, no valor de 

$1,426.66 referente à Prestação de Serviços. DESPACHO: Vistos, etc. 

Trata-se de petitório formulado pelo exequente, requerendo a citação por 

edital do executado, uma vez frustradas as demais tentativas de citação. 

Pois bem. Decido. De início, cumpre considerar o enunciado n.º 37 do 

FONAJE, que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em exegese ao 
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art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, o 

artigo 830, § 2.º, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 830. Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. [...]. § 2º Incumbe ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 

certa. Pelo exposto, considerando que já houve tentativa de citação da 

parte executada por oficial de justiça, DEFIRO o postulado do exequente 

em ID. 11574039 e determino a EXPEDIÇÃO de EDITAL para CITAÇÃO da 

executada, devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no 

DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, 

ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à 

penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. 

Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA 

DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Sinop-MT, Quarta-feira, 19 de Setembro de 2018 KARINE DANIELLE 

RODRIGUES Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008397-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LUCIANO 96588756291 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008397-76.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS LUCIANO 96588756291 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. INTIME-SE o promovente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos os comprovantes de quitação das faturas emitidas 

pela requerida, referentes ao serviço de telefonia contratado, eis que não 

obstante tenha relatado na exordial que é cliente da Ré desde abril/2018, 

quando adquiriu um plano VIVO, tão somente juntou um único comprovante 

de pagamento, com data de vencimento para a data de 25.06.2018. Com o 

aporte, concluso para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 19 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008483-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

CINTHYA PAMELLA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008483-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CINTHYA PAMELLA LOPES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz a 

requerente que contratou um empréstimo junto ao Banco do Brasil, 

totalizando 8.584.25 (oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e 

cinco centavos) a uma taxa de juros de 5.49 a.m e 89.90 ao a.a, em 60 

parcelas de R$ 499. 78 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e 

oito centavos). Verbera que, já pagou a quantia de R$ 7.335.48(sete mil 

trezentos e tinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) do capital 

emprestado e R$ 17.953.30 (dezessete mil reais novecentos e cinquenta e 

três reais e setenta e oito centavos), sendo um total entre capital e juros 

de R$ 25.48 8,70 (vinte e cinco mil reais quatrocentos e oitenta e oito reais 

e setenta centavos). Relata que, está impossibilitada de pagar as contas e 

consequentemente as parcelas do empréstimo, no entanto algumas 

parcelas já se encontram vencidas, posto isso quer renegociar e ver na 

justiça a legalidade dos juros cobrados pelo banco ré. Por derradeiro, a 

autora pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida abstenha, 

ou a exclua, no lançamento do nome da demandante dos cadastros de 

devedores (SPC e SERASA). Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência 

deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a 

ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos 

de definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. Isto porque, a jurisprudência pátria tem pontificado como 

flagrantemente abusivo o lançamento dos dados cadastrais de 

consumidor nos cadastros e registros da SERASA e SPC, quando o débito 

encontra-se em discussão judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, 

segundo se alega foi trazido à discussão neste processo, não se 

podendo de antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como 

meio coativo e que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte 

hipossuficiente na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o 

débito encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo 

sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos 

efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor 

em virtude da positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil, e DEFIRO a LIMINAR. I - Sendo assim, com 

fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO que a requerida se 

ABSTENHA de negativar o nome da autora, até ulterior deliberação deste 

juízo, ou caso já tenha realizado a negativação, que promova com a 

EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, ao 

passo que determino a INTIMAÇÃO da requerida para que cumpra a 

presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais); II – Intime-se ainda o requerido para que, no prazo 

da contestação, exiba o contrato de origem da relação obrigacional 

creditícia. III - Consigno que, no que tange ao pedido de declaração de 

inexistência do débito, será apreciado no momento da sentença de mérito, 

após a formação do contraditório; IV - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela reclamante e sua hipossuficiência, aplico a inversão do 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII da Lei Consumerista; V - Sem prejuízo do exposto, cite-se e intime-se a 

reclamada para comparecimento em audiência já designada, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou 

defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

SINOP, 19 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008728-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINGRID NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008728-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SINGRID NUNES DA CRUZ 

REQUERIDO: CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. 
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Compulsando detidamente os autos verifico que o comprovante de 

endereço juntado não está em nome da autora, razão porque determino 

que INTIME-SE a mesma para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE 

A INICIAL juntando o referido comprovante 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. Com o aporte, concluso para 

recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 19 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005015-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH (ADVOGADO(A))

MATHEUS GARCIA KATH (REQUERENTE)

MATHEUS GARCIA KATH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

MT VISTORIA VEICULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

ALISSON FEITOSA GUEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005015-12.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MATHEUS GARCIA KATH 

REQUERIDO: MT VISTORIA VEICULAR LTDA - ME, ALISSON FEITOSA 

GUEDES Vistos, etc. I - INDEFIRO o petitório do exequente (ID. 12778493), 

no sentido de proceder à penhora da fração ideal de 50% do bem imóvel 

em nome da esposa do executado (Anna Paulla Hetzel de Araújo Guedes), 

uma vez que não observa gradação legal prevista pelo artigo 835 do 

CPC/2015; II - Assim, em atenção ao princípio da menor onerosidade ao 

devedor, DEFIRO a pesquisa de veículos dos executados pelo sistema 

RENAJUD. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - Caso constate-se 

frutífera a constrição, INTIMEM-SE os executados, através de mandado, 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o 

Sr. Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da 

constrição, certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do 

executado; IV – Restando infrutífera, INTIME-SE o exequente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito; V – Oportunamente, CONCLUSO. 

Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 20 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006174-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUCAS SABINO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO ORLI MACEDO MELO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$119,70 (cento e 

dezenove reais e setenta centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

DALSILEI ANDRADE BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

autora ajuizou AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAS E MORAIS, aduzindo, em síntese, que Requerida 

ofereceu um plano diferenciado com tarifas mais módicas, sendo ofertado 

um plano com tarifa básica no importe de R$ 33,35 (trinta e três reais e 

trinta e cinco centavos) mensais pelos serviços prestados, com direito à 

ligação ilimitada para fixo-fixo. Ocorre que supostamente as cobranças 

estariam vindo com valores muito superiores ao acordado na oferta. 

Diante disso, requereu por diversas vezes o cancelamento do referido 

plano. Sustenta que mesmo após o cancelamento a requerida emitiu 

faturas, efetuando o pagamento para não ter o seu nome negativado. 

Requer-se então, a procedência da demanda, com declaração de 

inexistência dos débitos emitidos após o cancelamento do contrato, e 

ainda, indenização de cunho material e moral. A reclamada apresentou 

sua contestação alegando, não constar qualquer reclamação da autora 

em seu sistema referente aos débitos ora discutidos e referente ao 

cancelamento, não havendo qualquer ilícito em sua conduta. Por final, 

pugna pela improcedência da demanda. Inicialmente, há que se esclarecer 

que as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 
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previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência do autor na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo 

(fornecedor) pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor do autor. Além disso, a responsabilidade da parte requerida é 

objetiva, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º; art. 6º, VI; 

art. 14 e art. 29, todos do CDC. Da análise dos autos, verifico que 

realmente não há dúvidas de que a ré emitiu diversas faturas em nome da 

Requerente mesmo após o pedido de cancelamento, restando, porém, 

esclarecer se tal foi ou não devida. Da análise da contestação, verifico 

que a reclamada não impugnou os documentos e alegações da parte 

autora, limitando-se a aduzir a existência do débito litigado. Em que pese 

na contestação a ré ter alegado que o débito existente é devido, 

percebe-se facilmente que são indevidos, vez que constituídos após a 

solicitação de cancelamento do contrato de prestação de serviço. 

Ademais a requerida em nenhum momento comprova a utilização de 

qualquer serviço por parte da autora, conforme alega em sua 

contestação, devendo suportar as consequências legais em virtude da 

insuficiência probatória. À vista de tais fatos, não resta alternativa senão 

reconhecer a ilegalidade das faturas lançadas em nome da autora, isto 

porque, foram emitidas posteriormente ao pedido de cancelamento. 

Também se mostra cabível o pedido de indenização por dano moral. Senão 

Vejamos. Como cediço que para configurar a responsabilidade civil da 

requerida, responsabilidade essa que é objetiva ou sem culpa, mister se 

faz a observância de certos requisitos: O art. 186 do Código Civil traz os 

pressupostos ou elementos da responsabilidade aquiliana. “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais. O primeiro requisito consiste na verificação de uma 

conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por 

comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o 

propósito de malfazer. Na seqüência, a culpa ou dolo do agente formam o 

elemento subjetivo da responsabilidade civil, devendo ser verificada a 

existência de intenção do agente na realização da conduta ilícita ou de 

violação a dever genérico e objetivo de cuidado imposto pelo direito. Como 

terceiro requisito, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade 

entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da 

conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por última, é necessária a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Se 

presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, é incontroversa a conduta da requerida, consistente em emitir 

faturas mesmo após o pedido de cancelamento. Quanto ao elemento 

subjetivo da responsabilidade civil, não precisaria ser provado, diante da 

responsabilidade civil objetiva da requerida, decorrente da relação de 

consumo. O nexo de causalidade é fato notório, pois a inscrição do nome 

da autora em cadastros de proteção ao crédito tem como conseqüência 

lógica o abalo no crédito do inscrito, já que tal inscrição autoriza que 

diversos estabelecimentos bancários ou comerciais neguem a concessão 

de crédito na aquisição de produtos ou serviços. É evidente que a conduta 

da requerida de emitir faturas após o cancelamento deu causa ao dano 

sofrido por ela em razão de ter seu crédito abalado. Frise-se, ainda, não 

há necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelo 

autor. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "(...) 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

a331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco elucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Posto isso, em razão da configuração 

dos requisitos ensejadores do dano moral e a comprovação da ilicitude 

das cobranças realizas pela ré, medida imperiosa a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização à autora. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] 

Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, 

tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), se não consegue 

reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe 

proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para DETERMINAR o cancelamento dos débitos gerados após o 

cancelamento da linha; e CONDENAR a reclamada a pagar à autora a 

quantia de R$477,38 (quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e oito 

centavos) a título de danos materiais e, ainda, a pagar R$3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, com incidência a partir da data desta sentença, e 

juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data citação da requerida. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 
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Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

LINCONNL MARSHAL RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que 

o autor insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome. A Reclamada por sua vez, aponta que o débito é devido e que não 

há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Preliminarmente, quanto 

à perda do objeto, verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis 

que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na presente demanda. 

E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder 

judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um provimento 

jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que garante o 

direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado 

Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. É incontroverso nos 

autos que o autor fora negativado por suposto débito com a Reclamada. 

Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o 

apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização da 

requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Ao analisar os documentos colacionados pela própria 

Requerida verifico que o débito que a mesma diz ser o motivo da 

negativação (maio2017) consta em seu sistema como quitado no dia 15 de 

maio de 2017. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome do autor nos cadastros de restrição 

ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva 

exclusão. Verifico que a consumidora comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 
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quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004970-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DOS SANTOS MANOEL (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Verifico que a consumidora comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91072 Nr: 8404-71.2007.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENOVAN ISIDORO 

DE LIMA JUNIOR, para devolução dos autos nº 8404-71.2007.811.0015, 

Protocolo 91072, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224488 Nr: 2433-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS GOUVEIA SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS GOUVEIA SCHREINER, Cpf: 

05525031183, Rg: 1741790-2, Filiação: Maria Aparecida Gouveia e 

Laurindo Theodoro Schreiner, data de nascimento: 07/10/1993, 

brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), lavador de veículos, 

Telefone 9620-5876. 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: Vistos, [...] Diante da suficiência de elementos de persuasão 

acerca da autoria delitiva, torna-se viável a acusação, tornando-se 

imperiosa a pronúncia, mesmo que com base em elementos colhidos 

durante a fase investigativa. (Ap, 31148/2011, Des. Gérson Ferreira Paes, 

Segunda Câmara Criminal, Julgamento 07/12/2011, publicação no DJE 

16/12/2011).Desta feita, o único caminho é a submissão do acusado ao 

Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e 

emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência 

acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea 

"d", da Constituição Federal.Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do 

Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu DOUGLAS GOUVEIA 

SCHREINER, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe); c.c o 

artigo 73 e artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.Tendo 

em vista que continuam ausentes os requisitos ensejadores da prisão 

preventiva, mantenho o acusado em liberdade.Intimem-se, nos termos do 

artigo 420 do CPP.Ocorrendo a preclusão pro judicato, abra-se vistas as 

partes para os fins do artigo 422 do CPP.Após, conclusos para a 

elaboração do relatório, bem como para a designação de Sessão de 

Julgamento a realizar-se pelo E. Tribunal do Júri.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DARLAYNE LIMA 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 19 de setembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296476 Nr: 6260-75.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSANGELA 

HASSELSTROM, para devolução dos autos nº 6260-75.2017.811.0015, 

Protocolo 296476, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 228941 Nr: 5003-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERREIRA, BRUNO FERREIRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, JOSÉ MAGALHÃES PINHEIRO - OAB:20847

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado 

Denovan Isidoro de Lima, para que no prazo de cinco dias, se manifeste 

nos termos do art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 292174 Nr: 3587-12.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado a 

apresentar memoriais, no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205328 Nr: 7234-20.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE APARECIDA 

LORENCINI - OAB:20379/SC

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECIR VOLPATO, Cpf: 

03451431912, Rg: 4442666, Filiação: Celita Volpato e Arlindo Volpato, data 

de nascimento: 24/10/1980, brasileiro(a), natural de Belmonte-SC, 

convivente, motorista, Telefone 49-9134-5837. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado a comparecer na Secretaria da 

Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, a fim de informar dados 

bancários (cartão magnético + CPF), para posterior restituição do 

numerário apreendido nestes autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELISON LUIZ RIBEIRO 

DA SILVA, digitei.

Sinop, 12 de junho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278996 Nr: 15414-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILCIANO POMPEU CASIMIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILCIANO POMPEU CASIMIRO, Cpf: 

02430753162, Rg: 198002285, Filiação: Raimunda Pompeu Casimiro e 

Raimundo Casimiro, brasileiro(a), convivente, pedreiro, Telefone 

9681-5317. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido Milciano Pompeu Casemiro, de que 

deverá cumprir fielmente as medidas protetivas deferidas em favor da 

requerente Ivanilde Brandão de Carvalho, das quais foi cientificado em 

24.10.2016 (fls. 12/14), SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA SUA PRISÃO 

PREVENTIVA.

Resumo da Inicial: MEDIDAS DEFERIDAS: 1. Que o requerido não se 

aproxime da requerente (distância mínima 500 metros), não lhe telefone e 

não lhe mande recados, bem como para familiares (excetuados os filhos 

menores do casal) e/ou testemunhas, sob pena de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por cada incômodo/situação constrangedora; 2.Que o 

ofensor não vá à residência da vítima (Rua Joaquim Aleixo Gama, nº 07, 

Bairro Jardim Santa Rita, Sinop/MT) e ao seu local de trabalho, a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica.

Despacho/Decisão: Código Apolo 278996 – Lei Maria da Penha (L. 

11.340/06)Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de 

UrgênciaVistos etc.Diante do teor da certidão à fl. 24, intime-se o 

requerido sobre o teor da decisão às fl. 22, por edital, no prazo de 15 

(quinze) dias.No mais, aguarde-se o deslinde da ação principal em apenso 

(Código Apolo 280894)Sinop, 03 de julho de 2018.Débora Roberta Pain 

Caldas Juíza de Direito

Advertência: O NÃO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ACARRETARÁ NA 

DECRETAÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CÁCIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS, digitei.

Sinop, 19 de setembro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204817 Nr: 6855-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANI ALVES DA SILVA, Cpf: 

02436212139, Rg: 1863497-4, Filiação: Dajalma Nato da Silva e Antonio 

Alves da Silva, data de nascimento: 05/10/1989, brasileiro(a), natural de 

Amambai-MS, solteiro(a), do lar, aux. de cozinha, Telefone 9-9683-7442. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na 

denúncia de fls. 04/05-verso, para:CONDENAR FABIO LUIZ GONZATTO, 

brasileiro, nascido em 11/05/1985, na cidade de Mundo Novo/MS, filho de 

Dalmor José Gonzatto e Marilise Zwane Gonzatto, RG n. 001111304 

SSP/MS (cópia do documento de identidade à fl. 20), residente na Rua 

Espanha, n. 43, Bairro Jardim Europa, nesta cidade, à pena privativa de 

liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser 

cumprida no regime inicialmente semiaberto, por ter violado a norma penal 

incriminadora prevista no artigo 213 c/c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal.Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e das 

despesas processuais.O sentenciado poderá aguardar o trânsito em 

julgado em liberdade, diante do regime fixado para o cumprimento inicial da 

pena (semiaberto) e por inexistir nesta Comarca colônia agrícola, industrial 

ou similar, ou mesmo casa do albergado, não sendo crível permanecer em 

regime mais gravoso do que o fixado nesta sentença (súmula vinculante 

56/STF).Inaplicável o inciso IV, do art. 387, do CPP, diante da natureza do 

delito.Nos termos do artigo 201, §2º, do CPP, intime-se a vítima por edital, 

por encontrar-se em lugar incerto e não sabido (fl. 87).Uma vez transitada 

em julgado a presente sentença condenatória, extraia-se a guia definitiva 

de execução penal, nos termos do artigo 106 da LEP, redistribuindo-a ao 

Juízo da Vara das Execuções Penais e arquivem-se estes, nesta Vara. 

Havendo recurso, certifique-se a tempestividade e façam-me 

conclusos.Expeçam-se ofícios aos órgãos de registros na forma de 

costume, inclusive ao Departamento da Polícia Federal e informe, através 

do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, 

III).Notifique-se o Ministério Público. Intime-se o advogado constituído, 

sendo que a intimação do sentenciado será realizada por seu intermédio, 

nos termos do artigo 392, inciso II, do CPP.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Sinop/MT, 03 de julho de 2018.Débora Roberta Pain Caldas 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CÁCIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS, digitei.

Sinop, 17 de setembro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 273603 Nr: 12024-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ITIMAR advogado LUIZ IORI, à apresentar as alegações finais nos autos, 

dentro do prazo legal.

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 336363 Nr: 13718-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT

 Carta Precatória - Código Apolo 336363

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder ao 

interrogatório do acusado Giovan de Oliveira Silva.

Designo o dia 02 de outubro de 2018, às 13h30min para cumprimento do 

ato deprecado.

Oficie o Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se o acusado.

Intime-se o advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 19 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 334391 Nr: 12367-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DA SILVA, PEDRO 

ERNESTO TAVARES RUBIM DE TOLEDO, FABIO TAVARES RUBIM DE 

TOLEDO, IGOR MARINS RABELO, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, Anderson Davi Maciel dos Santos - 
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OAB:19953/0, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16948-MT

 Ação Penal - Código Apolo 334391Vistos.Remetam-se as informações em 

anexo por meio do Sistema de Malote Digital, nos termos da Resolução n. 

002/2010-TJ e Provimento n. 007/2011-CGJ.Certifique-se nos autos a 

confirmação do recebimento das informações.No mais, cumpra-se a 

decisão prolatada às fls. 344/346.Cumpra-se.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 97819 Nr: 4835-28.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORADO - OAB:6.904 

B

 , designo o dia 08 de outubro, p.f., às 13h00min, ocasião em que será 

oportunizado ao reeducando se justificar acerca do cometimento das 

referidas faltas.4 - Cientifiquem-se as partes, bem como intime-se o 

reeducando para comparecer na solenidade, e, ainda, para que caso 

tenha, traga consigo na referida audiência os documentos comprobatórios 

dos comparecimentos em Juízo nos mencionados meses.5 - Requisite-se 

o reeducando à direção da penitenciária local.6 - Por fim, oficie-se ao 

Juízo da Quarta Vara Criminal local, solicitando-se o encaminhamento de 

cópia da denúncia, da decisão que eventualmente converteu a prisão em 

flagrante em preventiva e de eventual sentença, a fim de instruir o 

presente incidente de regressão de regime.Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 330522 Nr: 9734-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN JUNIOR DO REGO JORDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATHAN ANTUNES 

PAULUK - OAB:20.766-MT

 Oferecida a denúncia pelo Ministério Público (fls. 51, 04/05), em 

observância ao artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, notifique-se o denunciado 

para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Trascorrido o prazo, não havendo defesa, desde já nomeio a Defensoria 

Pública para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público (f. 51).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 158744 Nr: 5969-85.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON MORAES DA SILVA, MARCOS 

FERREIRA DA SILVA, MAURO IVANES DA SILVA SANTOS, MARCIO JOSE 

RUDKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:MT - 6097-A

 Certifico, nesta data, que em cumprimento a sentença de fls. 340/357, 

intimo o advogado constituídos nos autos para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se possui interesse na restituição da motocicleta 

apreendida e informar o endereço atualizado de Adrian da Silva Mendes, 

haja vista estar em seu nome o documento do veículo (f. 109).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 202940 Nr: 5296-87.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogado do reeducando para, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos acerca do cálculo e documentos novos 

juntados.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 328828 Nr: 8696-70.2018.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EW, SDSAW, JVDSD, BVDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Vista ao Ministério Público.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 201/2018/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 que o Gestor Judiciário JÚLIO ALFREDO PREDIGER, 

matrícula n.º 25315, da 3ª Vara Cível usufruirá férias de 1 a 10.10.2018, 

referente ao exercício de 2017.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor DOUGLAS FRANÇA COSTA, Analista 

Judiciário, matrícula n.º 32644, para responder pelo cargo de Gestor 

Judiciário, de 1 a 10.10.2018, durante as férias do titular JÚLIO ALFREDO 

PREDIGER , matrícula n.º 25315, do exercício de 2017

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 201/2018/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 que o Gestor Judiciário JÚLIO ALFREDO PREDIGER, 

matrícula n.º 25315, da 3ª Vara Cível usufruirá férias de 1 a 10.10.2018, 

referente ao exercício de 2017.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor DOUGLAS FRANÇA COSTA, Analista 

Judiciário, matrícula n.º 32644, para responder pelo cargo de Gestor 

Judiciário, de 1 a 10.10.2018, durante as férias do titular JÚLIO ALFREDO 

PREDIGER , matrícula n.º 25315, do exercício de 2017

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 19 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

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 12643 Nr: 1419-77.1997.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BIGATINI NETO, Idenes Bigatini Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BIGATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ZUQUETI - Ministério 

Público - OAB:PROMOTOR, MARCELO PESSÔA - OAB:6734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os fatos alegados, bem ainda os documentos que instruíram 

o pedido de fls. 46/47 e a necessidade de amparar o interditado material e 

socialmente, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de 

modificar a curatela de OSMAR BIGATINI e, por corolário, concedo a 

curatela provisória a sua irmã, Sr. IDENES BIGATINI PESSOA.

 A curadora provisória fica nomeada depositária fiel dos valo-res 

recebidos da Previdência, e também obrigada à prestação de contas 

quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 

553 do CPC, e as respectivas san-ções.

Por conseguinte, determino as seguintes providências:

I - Lavre-se termo de curatela provisória, devendo constar do termo que é 

terminantemente vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de quaisquer outra natureza, pertencentes ao 

interditando, salvo com autorização judicial.

 II- Altere-se o registro de distribuição e capa dos autos, nos termos 

sobreditos. Em seguida, elabore-se estudo psicossocial, no prazo de 30 

dias, na re-sidência da requerente, a fim de constatar a presença do 

interditado no seu lar, cuidados dispensados a ele, relação familiar, 

condições da moradia, além de outras considerações que julgar 

pertinentes.

III- Em seguida, dê-se vista ao representante do Ministério Público, pelo 

prazo legal.

IV- Sem prejuízo das determinações acima, oficie-se ao INSS, noticiando a 

modificação da curatela.

V- Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessá-rio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 321626 Nr: 18037-38.2013.811.0002

 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: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICAS 

JURIDICAS DA UNIVAG - OAB:

 Certifico que, a audiência designada nos autos para o dia 18/09/2018, às 

14 horas foi redesignada para o dia 21 de novembro de 2018, às 14horas, 

em razão de viagem do magistrado a serviço do TRE-MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 280653 Nr: 24582-95.2011.811.0002

 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: EMILIANO LAURO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZOIR LAURO DE CAMPOS - DECUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GAIVA - OAB:6867, 

ELIANE CARNEIRO ARAÚJO - OAB:14564, LUCILENE CARNEIRO 

XAVIER - OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 400786 Nr: 11742-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSBDS, EBDL, LCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abrahan Lincoln de barros 

Ferreira ( UNIVAG) - OAB:8.777, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, UNIVAG - OAB:, VANESSA 

CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - OAB:OAB/MT-9175/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão da designação do MM. Juiz como Juiz Auxiliar da 

Corregedoria Regional Eleitoral (Portaria nº 1.174/2018-PRES), e que 

estará afastado de suas funções jurisdicionais perante a 1ª Vara de 

Família e Sucessões, no período de 17 a 21/09/2018, em razão de viagem 

a serviço do TRE-MT., fica a audiência redesignada para o dia 22 de 

Novembro de 2018, às 14:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 376674 Nr: 24295-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19.484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA 

JUNIOR - OAB:18359/O

 CERTIFICO QUE, A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 04/10/2018, ÀS 

15 HORAS FOI REDESIGNADA PARA O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018, 

ÀS 15 HORAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MAGISTRADO A SERVIÇO DO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TER

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 448942 Nr: 11364-24.2016.811.0002

 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: EAPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de (30) dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 306055 Nr: 1796-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGDQLS, LDQL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 281518 Nr: 234-76.2012.811.0002

 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: VDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17.947/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11.508

 Vistos. A audiência restou frustrada ante o não comparecimento das 

partes (fls. 79). Assim, objetivando o prosseguimento do feito, concedo 

vistas dos autos ao advogado da parte autora pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Desta audiência saem os presentes 

intimados.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004698-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. P. (ADVOGADO(A))

G. T. S. A. (AUTOR(A))

S. A. M. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. D. A. (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004698-19.2018.8.11.0002. Vistos etc. Trata-se de 

Execução de Obrigação de Fazer ajuizada por Grasiela Tamires Silva de 

Almeida contra Gabriel Domingos de Almeida. Em Ação de Separação 

Judicial Consensual id. 13581490-pág. 01/05 restou acordado entre as 

partes e homologado que: “DOS BENS- Durante a união conjugal 

adquiriram a posse de um terreno 12 x 36 mts, não legalizado, e nele 

construíram uma casa que após a legalização da mesma, pretendem 

deixar o direito total e exclusivamente para filha Grasiela Tamires Silva de 

Almeida”. Pugnou pelo cumprimento da sentença e requereu AJG (id. 

13581479 a 13581492). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Posse é 

fato, não depende de documento. A exequente detém a posse do imóvel 

como informado pela própria na petição inicial desta execução. Eventual 

regularização de documentos dependerá de eventual ação de usucapião, 

o que for, mas não de mera execução de sentença, em Juízo de Família. A 

posse, como dito, já foi transferida. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, ante a inadequação da via eleita, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, inciso VI, do CPC. P. R. I. Isento de custas, eis que defiro a 

AJG. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005725-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. N. (ADVOGADO(A))

J. M. T. (RÉU)

Outros Interessados:

A. P. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

T. B. D. S. (TESTEMUNHA)

A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

1005725-71.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público e Defensoria Pública para ciência da ata de Audiência 

que designou audiência de ID 14979539. Várzea Grande/MT, 20 de 

setembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005521-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ARCANJO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1005521-27.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - À(o) Advogado(a) da Parte 

Autora para manifestar acerca do documento ID 15469074. Várzea 

Grande/MT, 20 de setembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 389274 Nr: 4889-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMQM, EQM, MARIA VERA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS SALES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 9439-A, Núcleo de Pratica Juridica do 

UNIVAG - OAB:5.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS - FAUSB - OAB:

 DECIDO.Compulsando os autos, verifica-se que foi localizado possível 

endereço do executado na cidade de Ji-Paraná/RO (fls. 54).Assim sendo, 

não obstante a citação do executado por edital, mas diante da 

possibilidade de sua citação pessoal, defiro o pedido de fls. 83, e 

determino a citação do executado, por carta precatória, para, no prazo de 

três dias, efetuar o pagamento da dívida.Arbitro honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa, sendo o montante reduzido de metade caso 

ocorra o pagamento no prazo acima estabelecido (art. 827, § 1º, do 

NCPC).Realizada a citação e não havendo pagamento, o Oficial de Justiça, 

independentemente de nova determinação, de imediato, procederá a 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à garantia do Juízo, 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceite por este Juízo, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado e esposa, se casada, em se tratando de imóvel 

(art. 829, §§1º e 2º do NCPC).A medida acima não impede a penhora via 

BACENJUD, assim que informado este Juízo a respeito do não pagamento 

do valor pleiteado.Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º 

e 2º, do NCPC. Expeça-se o necessário. Cientifique-se a UNIVAG, a 

FAUSB e o Ministério Público.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de 

Setembro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 378829 Nr: 25912-25.2014.811.0002

 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: JML, IHML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJPA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 19.582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FUNDAMENTO E DECIDO.O artigo 531, § 1º, do CPC, assim dispõe:Art. 

531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou 

provisórios.§ 1o A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos 

alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se 

processa em autos apartados (negritei).Assim sendo, a execução dos 

alimentos provisórios deve ocorrer em processo apartado e não no bojo 

da presente ação, motivo pelo qual indefiro o pedido de execução 

formulado às fls. 112/113. No tocante ao pedido formulado para a 

retificação do nome do infante, defiro o pedido, ante a ocorrência de erro 

material e corrijo o último parágrafo da decisão de fls. 100verso, para o fim 

de constar que o nome que a criança passará a usar será I. H. MARTINS 

LABRES ALMEIDA, mantendo os demais aspectos incólumes.Expeça-se 

ofício ao Cartório competente para a confecção de nova certidão de 

nascimento do infante.Redesigne-se a audiência conforme pauta da Sra. 

Conciliadora.Renove-se a diligência no endereço do requerido (fls. 

107).Expeça-se o necessário a realização do ato.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 19 de Setembro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 541841 Nr: 10830-12.2018.811.0002

 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: LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA, RUTE 

DANTAS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374/MT-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10830-12.2018.811.0002.

Código nº. 541841.

 VISTOS etc.

A paciente já encontra-se em liberdade.

Arquive-se o feito com baixa na distribuição.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 19 de Setembro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 35084 Nr: 4387-41.2001.811.0002

 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: KASSIA WANESSA DA SILVA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x )Intimar a parte inventariante para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste sobre os documentos junatdos nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 289895 Nr: 9442-84.2012.811.0002

 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: PHDSC, TAMIRES TAIS DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEY TALLES DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

UNIVAG - OAB:MT 4.062, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intiamr a parte para que no prazo de 10 (dez) 

dias manifeste osbre o Laudo de Dna junta nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 452160 Nr: 12853-96.2016.811.0002

 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: EDCU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0, RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - OAB:OAB/MT 

19426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 9.225, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 Processo nº. 12853-96.2016.811.0002.Código nº. 452160.VISTOS etc.A 

requerida apresentou Recurso de Apelação, pugnando pela 

reconsideração da r. sentença proferida, sobretudo, no tocante a 

suspensão imediata do pagamento da pensão alimentícia (fls. 170/176).A 

sentença recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos, com a 

determinação da intimação da parte contrária para contrarrazões, 

conforme decisão de fls. 138.Todavia, na referida decisão não houve 

menção acerca da expedição ou não do ofício ao empregador do 

requerente.O artigo 1.012 do CPC é categórico ao estabelecer que a 

apelação, em regra, terá efeito suspensivo. E, em seu § 1º, o art. 1.012, 

indica, taxativamente, as hipóteses excepcionais em que o CPC atribui 

apenas o efeito devolutivo, nos incisos I a VI, quais sejam: I – homologa 

divisão ou demarcação de terras; II – condena a pagar alimentos; III – 

extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do 

executado; IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V – 

confirma, concede ou revoga tutela provisória; e, VI – decreta a 

interdição.No caso em tela, verifica-se que a sentença recorrida não se 

enquadra em uma das exceções contidas no referido dispositivo legal, de 

modo que não há como se expedir o ofício ao empregador do requerente, 

imediatamente, devendo-se aguardar o recebimento do recurso, nos seus 

respectivos efeitos, pelo e. Tribunal de Justiça.Nesse sentido,(...).No mais, 

cumpra-se a decisão de fls. 138.Intimem-se.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 18 de Setembro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 348006 Nr: 14265-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS ARI BRANDES, ARYSTON SILVA 

BRANDES, EDUARDA SILVA BRANDES, ALEYNE PRISCILA DA COSTA 

BRANDIS, AMANDA SILVA BRANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intiamr a parte inventariante para que no prazo 

de 10 (dez) dias cumpra as solicitações da PGE;MT junta nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 298806 Nr: 19444-16.2012.811.0002

 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: KEMR, IRENE MOURA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLY FIRMINO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINIRA CORREA DE 

FRANÇA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 
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4º do NCPC., abro vistas: intiamr a parte para que no prazo de 10 (dez) 

dias manifeste osbre o Laudo de Dna junta nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 416703 Nr: 20307-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA SILVA PERES, EVA CARDOSO DE 

LUCAS, ADÃO CARDOSO DA SILVA, EDNA CARDOSO DA SILVA, SUELI 

CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERRARINI & PISONI LTDA - 

OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intiamr a parte inventariante para que no prazo 

de 10 (dez) dias cumpra as solicitações da PGE;MT junta nos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 449467 Nr: 11635-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEIT DIOGO GOMES - UNIVAG 

- OAB:14028, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial para o fim de converter a separação judicial do casal em 

DIVÓRCIO, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. 

I.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

para averbação no cartório competente (art. 10, inciso I, do Código 

Civil/2002), anotando-se que não há bens a partilhar.Após as providências 

cabíveis, arquive-se.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de Setembro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIR

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 332595 Nr: 1300-23.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA BATISTA RAMOS SELERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERILO SELERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6012/MT, RICARDO 

PORTEL MARTINS - OAB:9363

 VISTOS etc.

A autora apresentou Recurso de Apelação (fls. 174/177).

Assim sendo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões 

de recurso (art. 1.010, § 1º, do CPC).

Após, elabore-se a certidão necessária, conforme provimento da e. 

CGJ/MT e remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso interposto (art. 1.010, § 3º, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Setembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 390015 Nr: 5313-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRB, JLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 1.723, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial para o fim de reconhecer e dissolver a união estável que 

uniu as partes no período de Novembro de 1990 a Fevereiro de 2012.No 

tocante as demais cláusulas, quais sejam, guarda, direito de convivência e 

pensão alimentícia, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo celebrado 

entre as partes (fls. 04/12).HOMOLOGO, POR SENTENÇA, a partilha do 

bem imóvel residencial adquirido na constância da união, situado na Rua 

Duzentos, Quadra 03, Lote 13, do Conjunto Habitacional Imperial, 

Cuiabá/MT, sem ônus sobre o imóvel, registrado sob a matrícula nº. 

42.237, do Livro 2 – FT, do 6º Cartório de Registro de Imóveis de 

Cuiabá/MT, as partes acordaram que ficará integralmente para a primeira 

requerente, Sra. Sueli Regina Bertelli que se responsabilizará por 

eventuais tributos incidentes na averbação/registro junto ao cartório 

competente (fls. 68).Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil/2016.P. R. I. Isentos de 

custas.Lavre-se termo de guarda do adolescente T. B. L. em favor da 

genitora.Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Setembro de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 371606 Nr: 20648-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDL, JGFDL, MFDLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19774

 Processo nº. 20648-27.2014.811.0002.

Código nº. 371606.

VISTOS etc.

Proceda-se o bloqueio do saldo de FGTS indicado às fls. 64.

Intime-se a credora para trazer aos autos a memória atualizada de cálculo, 

com indicação e abatimento dos valores pagos.

Em seguida, diga o devedor.

Não havendo oposição no tocante ao valor, providencie-se a 

transferência para a conta bancária a ser indicada pela credora.

Não sendo quitada toda a dívida, intime-se a parte exequente, via 

Defensoria Pública, para indicar bens do devedor, passíveis de penhora.

A subscritora da renúncia (fls. 71) deve trazer aos autos a prova de que 

cientificou a parte requerida, eis que, da forma como consta dos autos, 

não gera qualquer efeito (art. 112, do CPC). Intime-se para tal fim.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Setembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 423986 Nr: 24107-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378, JOAO 

BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intiamr a parte inventariante para que no prazo 

de 10 (dez) dias cumpra as solicitações da PGE;MT junta nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 388064 Nr: 4136-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERALDO CASSIANO DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intiamr a parte inventariante para que no prazo 

de 10 (dez) dias cumpra as solicitações da PGE;MT junta nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 451894 Nr: 12698-93.2016.811.0002

 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: BDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANEGLADY PERES DE BRITO 

TAQUES - OAB:OAB/MT 17.149-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.699 do Código Civil e art. 344 do Código de Processo Civil/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o fim de 

exonerar o requerente, BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO, de sua 

obrigação de prestar alimentos ao requerido JEAN SHIMADA DO 

NASCIMENTO.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais).P. R. 

I.Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas, não havendo execução 

de honorários no prazo para pagamento das custas, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Setembro de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007152-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. R. (AUTOR(A))

D. M. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. S. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANA CRISTINA DA SILVA OAB - 004.787.991-28 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

G. C. A. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1007152-69.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 30/08/2018 (Id 14762027), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 30 de Outubro de 2018 às 15h00. Várzea Grande/MT, 20 de setembro 

de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001443-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE REAIS PINTO (ADVOGADO(A))

PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 

& SOLDA LTDA (REQUERENTE)

MARISTELA CURY MUNIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. REZENDE MOTA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 393 da CNGC, procedo a INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte requerente para providenciar o pagamento da 

diligência do Senhor (a) Oficial de Justiça para o cumprimento, no 

endereço indicado na petição ID n. 15373756 de 17/09/2018, do ato 

deprecado na carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003465-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO (REQUERENTE)

PAULO RENATO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDA MARIZA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 15428628 de 

19/09/18 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002480-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERVINO PERPETUO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILENO REZENDE TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO NACIONAL ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 13985203 de 

07/07/18 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008944-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR IZIDORIO (ADVOGADO(A))

TATIANA SCHUELTER HONORIO ULIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 13271094 de 

18/05/18 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004602-38.2017.8.11.0002

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:

Reginaldo Reisen Pereira (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 12033280de 

05/03/18 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005679-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REINALDO VANIN (REQUERENTE)

NELSON ANTONIO GOMES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE SODRE FARIAS (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 
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da parte autora, através do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do ato 

deprecado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007968-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE CARDOSO CAMPOS (REQUERENTE)

E .C.CAMPOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

GERALDO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE PERIN TURAZZI (REQUERIDO)

MONISE FONTES BARRETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos (as) advogados (as) das partes acerca da decisão ID 

n.15128840 que designou a audiência para a inquirição da testemunha 

para a data de 18/10/2018, às 17:00 horas. Segue transcrita a 

mencionada decisão: “ DECISÃO Processo: 1007968-51.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: E .C.CAMPOS & CIA LTDA - ME, ELAINE CARDOSO 

CAMPOS,GERALDODANTASDASILVAREQUERIDO: JANETE PERIN 

TURAZZI Vistos... Para inquirição da testemunha deprecada designo 

audiência para 18/10/2018, às 17:00 horas. Comunique-se ao Juízo 

deprecante acerca da data e horário da audiência. Cumprida, devolva-se 

ao Juízo de origem com as homenagens devidas. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007968-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE CARDOSO CAMPOS (REQUERENTE)

E .C.CAMPOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

GERALDO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE PERIN TURAZZI (REQUERIDO)

MONISE FONTES BARRETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte interessada para, caso queira 

que a intimação da testemunha seja realizada por mandado, proceda o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002986-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO NERILLO (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

EMERSON MENDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)

CELSO FIRMO RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação e a impugnação foram 

anexada tempestivamente, Impulsiono para a intimação das partes sob as 

provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005319-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE SILVA QUEIROZ (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 21de novembro de 2018, ás 15:00 horas, por hora 

de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 330664 Nr: 26958-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Processo n° 26958-83/2013 (Cód. 330664)

Vistos...

Desprovidos os agravos interpostos pelas partes, conforme acórdãos a 

seguir juntados, em especial o AI 1005609-37.2018.8.11.0000, interposto 

pelo credor e que tratava da irresignação quanto à redução da astreinte, 

cumpra-se a decisão de fls. 268/269, expedindo-se em favor do credor 

alvará de levantamento de R$ 30.749,88 e o saldo remanescente 

vinculado ao processo em favor da devedora.

Sem prejuízo, ao credor para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 19 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 8019 Nr: 415-39.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

ERONI ANTONIO TOREZZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATORIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 272398 Nr: 14143-25.2011.811.0002

 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: MARISA EDILENE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Imobiliária São Mateus Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

DAR ANDAMENTO EFETIVO AO FEITO, NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 453220 Nr: 13331-07.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATA CARLOS DOMINGUES 

VASCONCELOS, ALCIELLE GONÇALVES DOS SANTOS VACONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT
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 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 342862 Nr: 10190-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MARCEL DE MOURA GRUNEMBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por MARES 

MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A, devidamente qualificada 

nos autos, em desfavor de WILLIAN MARCEL DE MOURA GRUNEMBERG.

Em face do que consta às fls. 65, em que a autor requer a desistência do 

feito antes de citada a parte contrária, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR 

SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Deixo de acolher o pedido de baixa de restrições no nome da parte e do 

veículo por não terem sido realizadas.

Custas recolhidas quando da distribuição do feito. Sem arbitramento de 

honorários advocatícios por não ter sido formada a relação processual.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 256180 Nr: 13990-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBRE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRABALHO SOCIAL INFANTIL CRECHE 

ESCOLA O BOM PASTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL REY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Antonio da Silva 

Neto - OAB:6707, MARCOS DAVI DE ANDRADE - OAB:11656/MT, 

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - OAB:12184

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

DAR ANDAMENTO EFETIVO AO FEITO , NO PRAZO DE 5 DIAS SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 415536 Nr: 19623-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREEENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO SOUTO - 

OAB:Defensor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

DAR ANDAMENTO EFETIVO AO FEITO, NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 208390 Nr: 4177-43.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OSORSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 4177-43/2008 (Cód. 208390)

Vistos...

Sendo frustradas todas as diligências de localização de valores e bens da 

parte devedora, defiro o pedido de penhora e remoção da piscina objeto 

do contrato de fls. 22.

Expeça-se o necessário, devendo ser o bem avaliado quando dos atos 

expropriatórios.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 19 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440921 Nr: 7281-62.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DE SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.736/0

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

DAR ANDAMENTO EFETIVO AO FEITO, NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 508117 Nr: 18012-83.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENELICE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES FRAMENTO LTDA, BRADESCO 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:OAB/MT 16.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FLACH - 

OAB:18.343/SC, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:MT 11.660/O, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184 A

 Processo n° 18012-83/2017 (Cód. 508117)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório manifeste-se a credora sobre a petição e 

documentos de fls. 36/40 no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos 

para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 19 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 268789 Nr: 7513-50.2011.811.0002

 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: RICARDO MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

DAR ANDAMENTO EFETIVO AO FEITO, NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388161 Nr: 4181-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOLAMBELO CUIABA FLORES E PLANTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR MAZZETTI - 

OAB:OABSP147144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 266958 Nr: 9229-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATORIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 333231 Nr: 1861-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AEROPORTO VÁRZEA 

GRANDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZILENE LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOZIVALDO 

TAVARES DA SILVA - OAB:11161-B

 Processo n° 1861-47/2014 (Cód. 333231)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o bloqueio 

parcial da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 54,33 e R$ 

85,59, conforme peças de detalhamento em anexo, que determino a 

juntada.

Procedo à transferência de R$ 85,59 e ao desbloqueio do outro valor. 

Aguarde-se resposta da Conta Única do TJ confirmando a transação 

eletrônica.

Defiro a expedição de certidão para averbar no Registro de Imóveis, 

conforme requerido.

Já decorrido o prazo para impugnação, intime-se a credora para 

impulsionar o feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 507883 Nr: 17896-77.2017.811.0002

 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: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANTENIO CÂNDIDO JOSE MOREIRA DA 

MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORREA MORAES - 

OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE proposta por ADRIANA 

CRISTINA DOS SANTOS LIMA, devidamente qualificada nos autos, em 

desfavor de WANTENIO CÂNDIDO JOSÉ MOREIRA DA MATA.

Em face do que consta às fls. 39/40, em que a autora requer a desistência 

do feito antes de citada a parte contrária, informando que por motivo 

desconhecido a inicial foi distribuída duas vezes, situação que de fato 

observo por serem idênticos os fatos, fundamentos e pedidos das ações, 

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 a autora beneficiária da justiça gratuita. Sem 

arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido formada a 

relação processual.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391518 Nr: 6251-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÍTOR CLARINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:OAB/MT 13.582, WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Usucapião para o fim de DECLARAR em favor da autora o USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO E CONSEQUENTE DOMÍNIO sobre os lotes n.° 02 e 03, 

Quadra 58, Loteamento Ikaray, com áreas de total de 7.395 m² (sete mil 

trezentos e noventa e cinco metros quadrados), sendo o lote 2 registrado 

no 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá sob o n.º 7.561, com os 

seguintes limites e confrontações, indicados no Memorial Descritivo de fls. 

10-v e 12:- Partindo do M.1, situado no vértice da Rua Almirante Isaías de 

Noronha com o Lote 01, na coordenada UTM-SAD69 E=591.863,4129 e 

N=8.267.612,1358, deste segue com a distância de 63,00 m no azimute de 

147º34’20’’ divisando com a Rua Almirante Isaías de Noronha até o M.2; 

deste, seque com a distância de 152,00 m no azimute de 235º29’01’’ 

divisando com o Lote 04, até o M.3; deste segue com a distância de 49,95 

m, divisando com o Córrego Traíras pela margem esquerda até o M.4; 

deste segue com a distância de 129,00 m no azimute de 46º15’51’’ 

divisando com o Lote 01 até o M.1, ponto inicial da descrição deste 

perímetro.Para tanto, DEVERÁ esta sentença servir de título para abertura 

de nova matrícula no CRI desta Comarca.Pelo princípio da sucumbência, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios em favor dos autores, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do NCPC.Por ter sido o réu citado por edital, anotem as custas às 

margens da distribuição para lastrear eventual Execução Fiscal, conforme 

determina a CNGC.Transitado em julgado, expeça-se mandado ao cartório 

de registro de imóveis desta Comarca para abertura de registro definitivo 

dos lotes no nome dos autores, com cópia desta sentença.Cumpridas as 

exigências supra, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 387958 Nr: 4058-38.2015.811.0002

 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: GVSF, APARECIDA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

DAR ANDAMENTO EFETIVO AO FEITO, NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 421820 Nr: 22935-26.2015.811.0002
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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: GENELICE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES FRAMENTO LTDA, BRADESCO 

AUTO / RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA NÚCIA DE MARCHI - 

OAB:4.647-MT, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:20079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FLACH - OAB:18343, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo n° 22935-26/2015 (Cód. 421820)

Vistos...

Revogo o despacho de fls. 475, visto ser desnecessário à marcha 

processual.

Em que pese entender que o ônus e a responsabilidade de notificar o 

cliente quanto à renúncia do instrumento de mandato é do advogado, 

conforma claramente disposto no art. 112, do NCPC, diante das 

informações prestadas pela advogada da autora às fls. 463/470, defiro o 

pedido e determino seja a autora intimada por carta com aviso de 

recebimento para constituir novo patrono no prazo de 10 (dez) dias, pena 

de extinção do processo.

Fica a advogada da autora advertida, contudo, que continuará o patrocínio 

da causa por 10 (dez) dias após a intimação, a fim de evitar prejuízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 19 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 303356 Nr: 24284-69.2012.811.0002

 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: ROSANA TEREZINHA BORTOLETI-ME - HOTEL PORTAL 

DA AMAZONIA, ROSANA TEREZINHA BORTOLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTANA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

SANDRO CAVALCANTE CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14524, CARLOS RAFAEL GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891, 

ELISE FAEDA - OAB:OAB/MT 17.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUCIANO DE SOUZA REBOUÇAS - 

OAB:OAB/MT 15.088, SONIR VIANA SAVARIS - OAB:4924

 Processo nº 24284-69/2012 (Cód. 303356)

Vistos...

Da análise dos autos, que me vieram conclusos para julgamento 

antecipado, pude verificar que o advogado da corré Montana Construção 

não estava cadastrado para receber intimações, tornando nula com 

relação a tal empresa a intimação de fls. 179.

Ainda, verifico que o corréu Sandro Cavalcante, citado por edital, é 

representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora, devendo 

ser pessoais as intimações da r. Defensora.

Assim, para evitar eventual arguição de cerceamento de defesa, inclusive, 

por verificar que a ré pleiteou por provas na contestação, e já 

consertados os autos com relação à corré Montana, determino sua 

intimação para em 10 (dez) dias falar se pretende produzir outras provas.

Após, dê-se vistas à curadora especial para a mesma finalidade, 

consignando o mesmo prazo para resposta.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande–MT, 19 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 327087 Nr: 23417-42.2013.811.0002

 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: SIMONE WERNECK DA SILVA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALMIR DE BRITO SALES, DENISE LOPES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559/MT, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - 

OAB:9331-MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

DAR ANDAMENTO EFETIVO AO FEITO, NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395864 Nr: 9063-41.2015.811.0002

 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: SUELY MEDEIROS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Processo n° 9063-41/2015 (Cód. 395864)

Vistos...

Revogo a decisão de fls. 67, visto ser desnecessária a suspensão do 

feito.

Intime-se a ré/apelada para contrarrazoar em 15 dias.

Após, certificada a tempestividade das contrarrazões, encaminhem-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste juízo, 

sem nova conclusão dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 19 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 472237 Nr: 22360-81.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L. CAVLAC - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MANOEL GUEDES - 

OAB:MT 7.089/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22360-81/2016 (Cód. 472237)

Vistos...

Indefiro o pedido do autor de fls.14, quanto ao recolhimento das custas 

processuais. Intime-se o exequente para recolher as custas processuais, 

determino sua anotação no distribuidor como pendência e posterior 

arquivamento, na forma prevista no item 6.16.29.3 da Consolidação.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 17 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45616 Nr: 1300-43.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOMAT FRIGORÍFICO DE MATO GROSSO, 

ISAMU SANO, ORIDES TOSCANO, YEDA KOPPS SANO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 362 de 430



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRIGOMAT FRIGORÍFICO DE MATO 

GROSSO, CNPJ: 01330422000198, Inscrição Estadual: 13026482-2, 

atualmente em local incerto e não sabido ISAMU SANO, Cpf: 04230868120, 

atualmente em local incerto e não sabido YEDA KOPPS SANO, Rg: 

686.135, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ORIDES 

TOSCANO, Cpf: 92293107868, brasileiro(a), casado(a), do comercio, 

Telefone 065-381 -1533. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: LOTES DE TERRAS SOB O NºS 86, 87, 89, 90 E 91, COM ÁREA 

TOTAL DE 1.210 HETCARES PAULISTAS, SITUADOS NO LUGAR 

DENOMINADO "XINGÚ", NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÁES-MT, DENTRO DAS SEGUINTES DIVISAS E CONFRONTAÇÕES: 

- AO NORTE, PELA MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO IBIRAPUIATÃ, 

CONFRONTANDO COM TERRAS LOTEADAS DA MESMA SUB-DIVISÃO; 

AO SUL: - POR UMA LINHA RETA CONFRONTANDO COM TERRAS DO 

LOTE 98, DESTA MESMA GLEBA E SUB-DIVISÃO; A ESTE: - POR UMA 

LINHA RETA, CONFRONTANDO COM TERRAS DO LOTE Nº 88, DESTA 

MESMA COLONIZAÇÃO E GLEBA. CADASTRADO NO INCRA, EXERCÍCIO 

1977, Nº DO IMÓVEL - 901.032.015.962, ÁREA TOTAL 1. 201,0 HAS., 

CONFORME CERTIDÃO EXPEDIDA EM 16.1.78, PELO INTITUTO NACIONAL. 

PROPRIETÁRIO - GUILHERME MASSIRONI, AGRICULTOR, E SUA MULHER 

OLINDA MARQUES MASSIRONI, DO LAR, BRASILEIROS, RESIDENTES EM 

LONDRINA-PR. NÚMERO DO REGISTRO ANTERIOR 32.266, FLS. 221, 

LOVRO 3W, EM 9.9.66, NO RGI DO 2º OFÍCIO DA CAPITAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. CUIABÁ, 9 DE FEVEREIRO DE 1978. AVALIADO EM R$ 

2.400,00 POR HECTARE ( ALGO EM TORNO SW 40 SACAS DE SOJA POR 

HECTARE, SENDO A SOJA A "MOEDA" CORRENTE PAR ESSE TIPO DE 

NEGOCIAÇÃO), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 2.904.000,00 

(DOIS MULHÕES, NOVECENTOS E QUATRO MIL REAIS), 14.8.2017. AS 

PRAÇAS DE LEILÃO FORAM DESIGNADAS PARA OS DIAS 9.10.2018 E 

18.10.2018, ÀS 14H00, NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1447, BAIRRO 

GOIABEIRAS, CUIABÁ-MT. OS LEILOEIROS UTILIZARÃO O SÍTIO PARA 

LEILÃO ELETRÔNICO, PORTAL www.kleiberleiloes.com.br, LEILOEIRA 

OFICIAL LUZINETE MUSSA DE MORAES PEREIRA E LEILOEIRO RURAL 

ÁLVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA.

Resumo da Inicial: ZAHER E CIA. LTDA. MOVE AÇÃO DECLACATÓRIA DE 

NUILIDADE DE ATO JURÍDICO, COMINADO COM RESSARCIMENTO DE 

DANOS MATERIAIS EM DESFAVOR DA FRIGOMAT- FRIGORÍFICO MATO 

GROSSO LTDA.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, homologo o laudo de avaliação de 

fls. 410.2 – Determino a designação de datas para realização de praça 

judicial, devendo ser expedidos os respectivos editais, que deverão 

conter os requisitos ditados pela lei (CPC, art. 886) e haverão de ser 

publicados na forma do art. 887, § 1º e 3º e art. 889, ambos do Código de 

Processo Civil.O leilão será presidido pelo leiloeiro oficial e desde logo, fixo 

a comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga 

pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser 

informado previamente aos interessados. A esses atos as partes deverão 

ser cientificadas por intermédio de seu advogado ou, não o possuindo, 

pessoalmente (CPC, art. 889).3 - Deverá o credor trazer matrícula 

atualizada dos imóveis para realização do ato. Prazo: 10 dias.4 – 

Eventuais credores com garantia real ou com penhora anteriormente 

averbada, que não sejam de qualquer modo parte na execução, haverão 

de ser intimados, pessoalmente e por mandado, ao menos 05 (cinco) dias 

antes da primeira praça (CPC, art. 889, V).5 - Intimem-se e cumpra-se, 

com as providências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jussara da Silva Cezer 

Titon, digitei.

Várzea Grande, 18 de setembro de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320130 Nr: 16512-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES VENANCIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 130/153 apresentado pelo 

requerido, 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 333919 Nr: 2478-07.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LUIZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERIDIANO - FUNDO DE INV. EM DIREITOS 

CRED. MULTISEGMENTOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT, PAULA DANIELLE FORTES 

BENTO - OAB:21598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cauê tauan souza yaegashi - 

OAB:357590

 Intimo às partes para se manifestarem, no prazo de 10 dias, a respeito 

dos cáculos de fls. 247/248. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 64516 Nr: 733-41.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRETO & HOMEM LTDA, CELSO ADRIANO 

LIMA HOMEM, CELSO ALVES HOMEM, ROSILDA SILVANA BARRETO, 

ROSINALDO SILVANO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:MT 4.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH MACEDO SILVA - 

OAB:6912, WINSTON RAMALHO - OAB:OAB/MT 6985

 Vistos etc.

Tendo restado frustrada a tentativa de penhora de numerários dos 

devedores via BACENJUD, DEFIRO inicialmente o pedido consistente em 

consulta e penhora de veículos via sistema RENAJUD (petição de fls. 

285/286), sendo certo que, consoante respostas em anexo, constata-se a 

existência de 01 (um) veículo em nome do executado CELSO ADRIANO, 

com quase de 20 anos de uso e contendo 02 (duas) restrições judicias 

anteriores, de 01 (um) veículo, consistente em um reboque para barco, em 

nome do executado CELSO ALVES, com mais de 15 anos de uso e 

contendo 01 (uma) restrição judicial anterior, e de 01 (um) veículo em 

nome do executado ROSINALDO SILVANO, contendo restrição bancária, o 

que, em tese, torna inócua eventual penhora dos referidos bens ou sobre 

seus direitos creditórios.

Bem por isso, em atendimento ao pleito complementar formulado pelo 

credor, após esgotadas todas as vias administrativas na busca de bens 

dos devedores passíveis de penhora, expedi ofício eletrônico à Receita 

Federal, via INFOJUD, obtendo-se informações de que todos os 04 

(quatros) executados pessoa física não entregaram “DIRPF” nos últimos 

02 (dois) anos fiscais (assim como a devedora pessoa jurídica – autos em 

apenso), consoante extratos em anexo, o que nos leva a crer que 

inexistem bens passíveis de penhora.

De qualquer modo, antes de determinar a suspensão do processo a teor 

do art. 921, III, do NCPC, procedo à intimação do credor, via DJE, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito da consulta junto ao 

DENATRAN, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388674 Nr: 4534-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADECENTER MÓVEIS E INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, PEDRO CELSO DE MOURA, LEIDE FÁTIMA FIRMINO DE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11.184/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não tendo sido esgotados todos os meios de localização da requerida, 

INDEFIRO o pedido de citação por edital (fls. 69).

Por outro lado, em atendimento ao pleito complementar, após consulta 

perante a RFB via sistema INFOJUD, obteve-se endereços dos sócios da 

devedora distintos daquele constante da inicial, de modo que determino a 

renovação do mandado inicial executório, observados os regramentos 

contido no art. 829 do NCPC.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 216870 Nr: 12284-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUKO SUGUISHIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO FLORENTINO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 105, após 

esgotadas todas as vias administrativas na busca de bens do devedor 

passíveis de penhora, expedi ofício eletrônico à Receita Federal, via 

INFOJUD, obtendo-se informações de que o executado não entregou 

“DIRPF” nos últimos 05 (cinco) anos fiscais, consoante extratos em anexo.

 Desta feita, não possuindo o executado bens penhoráveis, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC, determino a SUSPENSÃO do 

presente feito de execução por 01 (um) ano. Decorrido referido prazo, 

certifique-se e intime-se, e, em nada sendo requerido pelo credor, 

encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a partir de quando passará 

a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268077 Nr: 15624-23.2011.811.0002

 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): MARIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT, JULIANA DE MATOS ARAUJO - 

OAB:18347 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do certificado às fls. 154, deverá o mandado coercitivo ser 

direcionado ao Oficial de Justiça Plantonista do dia anterior à audiência 

designada.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439868 Nr: 6735-07.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVDBB, THAMY CRISTINA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Procedo a liberação do Alvará Eletrônico nº 436105-9/2018, referente aos 

honorários do advogado.

Deve a parte autora trazer aos autos dados de CONTA POUPANÇA da 

menor, conforme determinado na decisão de fls. 136, para a liberação do 

restante do dinheiro. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, cumpra-se a última parte da decisão 

supra citada.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 61702 Nr: 7241-37.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRETO & HOMEM LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA BAGIO RICHTER, REINALDO RICHTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH MACEDO SILVA - 

OAB:6912, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:MT 4.676, WINSTON 

LUCENA RAMALHO - OAB:7435/PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO - OAB:4676/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de fls. 157, e não possuindo o executado bens 

penhoráveis, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC, determino a 

SUSPENSÃO do presente feito de execução por 01 (um) ano. Decorrido 

referido prazo, certifique-se e intime-se, e, em nada sendo requerido pelo 

credor, encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a partir de quando 

passará a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002551-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

M. D. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002551-54.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MATEUS DANTAS DE CAMPOS RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Tendo em vista o interesse 

de menor, dê vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. No 

mais, considerando que, as partes pugnaram pela produção de prova de 

forma genérica, concedo o prazo de 10 (dez) dias para especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando a necessidade de realização, 

sob pena de indeferimento. Intimem-se, Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000382-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

JANAINA CRISTINA ESTEVAM DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000382-31.2016.8.11.0002. 
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AUTOR(A): JANAINA CRISTINA ESTEVAM DE SOUZA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na 

realização de acordo. Na oportunidade o advogado do autor pugnou pela 

juntada do laudo pericial realizado (Id. 3220025). Destarte, passo ao 

saneamento do feito. Da Inépcia da inicial – da necessidade de realização 

de pedido administrativo anterior – da falta de interesse se agir – 

Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. Sustenta a requerida 

que a demandante não pediu administrativamente a indenização pleiteada 

nesta demanda, de forma que não havia necessidade alguma do 

ajuizamento da presente ação, porquanto não está presente o binômio 

necessidade/adequação. Afirma que a matéria foi objeto de análise pelo 

STF que decidiu pela exigibilidade de prévio requerimento administrativo 

como condição para o regular exercício do direito de ação, para que 

postule judicialmente a concessão do benefício previdenciário. Pois bem. 

Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que reconhecia 

que o fato de o autor não ter ingressado na via administrativa não era 

condição para o acesso ao poder judiciário, recentemente, o Ministro do 

STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática no RE 938.348/GO, 

consignou que a ausência de requerimento administrativo ensejaria a 

extinção do feito por inexistência de interesse de agir, in verbis: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 631.240. TEMA Nº 

350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, 

manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra 

acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. NECESSIDADE DE 

EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. 

INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não deve 

intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora. Todavia, a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento da parte autora para que 

seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. Tendo em vista que a 

avaliação média já foi juntada aos autos, intimem-se as partes para 

manifestar, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a 

avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo 

autor, suprindo a perícia a ser designada. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 20 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005332-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOMINGOS DE MAGALHAES (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005332-83.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCELO DOMINGOS DE MAGALHAES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhado 

os autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito na realização de acordo. 

Na oportunidade a advogada da parte autora pugnou pela juntada da 

avaliação médica realizada (fls. 6142491). Destarte, passo ao saneamento 

do feito. 1 – Da ausência de Comprovação de Entrega da Documentação. 

Sustenta a requerida que, o autor juntou petição com protocolo de 

recebimento mecânico, contudo não comprova que juntou os documentos 

mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo. Assim, requer 

seja intimada a autora para comparecer à Porto Seguro, em posse da 

documentação para que proceda a regulação administrativo do sinistro, 

suspendendo-se processo pelo prazo mínimo de 60 dias. Não merece 

prosperar referida preliminar. Isso porque, a documentação juntada pela 

parte autora no presente feito mostra-se suficiente para comprovar a 

existência do sinistro e o nexo de causalidade com as lesões sofridas 

pela vítima, se modo que suspensão do presente feito apenas retardaria 

desnecessariamente o andamento processual. 2 - Da ausência de 

requerimento administrativo, falta de interesse de agir - art. 3º do CPC. 

Argumenta a requerida que a ausência de pedido de pagamento de 

indenização relativa ao Seguro DPVAT na via administrativa e o 

ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir na modalidade 

necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da 

indenização pleiteada. Sem razão a demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 4452981). 

Ademais, a requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza 

o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de 

transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 

350. Assim, deixo de acolher a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito. 3- Ausência do Laudo do IML Descumprimento do 

art. 5º§5º da Lei nº 6.194/74. Afirma que a parte autora não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber na 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para a apuração da lesão. Não procede referida preliminar 

haja vista que o laudo do IML não é requisito indispensável para a 

propositura da ação, sendo certo que o grau da lesão sofrida pelo 

requerente poderá ser constatado por meio da perícia médica. Ante o 
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exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Tendo em vista que a avaliação média já foi 

juntada aos autos, intimem-se as partes para manifestar, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor, 

suprindo a perícia a ser designada. Várzea Grande, 20 de setembro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008502-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS VIEIRA DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008502-92.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: DOMINGOS VIEIRA 

DE BARROS Vistos. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é 

admitida em situações excepcionais e mediante comprovação de 

insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002182-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JOFRE DO NASCIMENTO (RÉU)

EDERVALSSO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002182-26.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE CORREA DE CERQUEIRA RÉU: EDERVALSSO DE TAL, EDER JOFRE 

DO NASCIMENTO Vistos etc. Inicialmente determino que seja retificado o 

nome do do primeiro requerido para constar Edvalson Carpez Nascimento, 

conforme indicado na petição de id. 13854794. Outrossim, considerando 

que inexiste nos autos os números dos CPF´s dos requeridos e sendo 

necessário o número correto destes para a realização pesquisas de 

eventuais endereços através dos sistemas disponibilizados ao Poder 

Judiciário, determino venha o autor, no prazo de 10 (dez) dias sanar a 

irregularidade. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007862-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETH MARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

M.RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme despacho de id 

15376152, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do 

TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000393-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 09/10/2018, às 13h00, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (Radiografias, 

Ressonância Magnética, Tomografia, Ultra Som e/ou outros exames de 

imagens, Laudos Médicos, Histórico Clínico) que, porventura, possam ser 

uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000393-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 09/10/2018, às 13h00, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (Radiografias, 

Ressonância Magnética, Tomografia, Ultra Som e/ou outros exames de 

imagens, Laudos Médicos, Histórico Clínico) que, porventura, possam ser 

uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006216-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BARBOSA DUARTE (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)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 23/10/2018, às 14h00, no Instituto 

Jardim, localizado na Avenida das Flores, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá. 

(65) 3365-0516. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados 

e exames complementares que, porventura, possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008490-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR(A))

ANDRE EDUARDO BRAVO (ADVOGADO(A))

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008490-78.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI RÉU: RODO 

SHOP TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. A gratuidade da justiça à pessoa 

jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante comprovação 

de insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art.456 da CNGC/MT) Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º da CNGC/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006495-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POCONE LOCACAO E TRANSPORTES DE MAQUINAS - EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de Id. 

15419317 e inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o 

depósito de diligência, bem como promover a retirada do Termo de 

Penhora, a sua averbação e posterior comprovação de tais providências 

nos autos.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59744 Nr: 5429-57.2003.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Reinoldo LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Henrique Ricci 

Boaventura - OAB:6.527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA RODRIGUES ROMANI - 

OAB:OAB/MT 5288, HENRIQUE JOSE DA ROCHA - OAB:OAB/RS 36.568, 

ROSE MIRIAN PELACANI - OAB:4209

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA PIRES 

PINTO, para devolução dos autos nº 5429-57.2003.811.0002, Protocolo 

59744, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 494639 Nr: 10845-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIANE JOSE DA SILVA, LUZIMAR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, 

EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDIANE JOSE DA SILVA - 

OAB:12745/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO FONTOURA 

BAGANHA - OAB:12644/MT

 Vistos etc.

Venha a parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, 

do CPC, 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.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 17 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 425827 Nr: 25052-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 13.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150/SP, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654/MG

 Vistos etc.

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.

Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 17 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 550075 Nr: 15042-76.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIO MARTINS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12.007/MT

 Processo n.º 550075Vistos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 
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Anote-se.Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código de Processo Civil 

que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.Porém, ainda 

existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou concedido efeito suspensivo, 

com a consequente paralisação temporária do processo de execução, 

conforme se infere da redação do § 1º, do artigo 919, do Código de 

Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver pedido expresso da 

parte, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão de tutela 

provisória. Além dos requisitos supra, o legislador elencou a segurança do 

juízo como condição essencial para que o juiz possa atribuir aos 

embargos a aptidão de suspender o feito executório.Assim, para a 

suspensão do processo de execução em decorrência do aforamento dos 

embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e a possibilidade 

de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado 

grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do Juízo, deverão 

ser observados sob o prisma do executado. Sobre o tema, aliás, os 

preclaros processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero ensinam que:“Não é possível ao juiz atribuir de ofício efeito 

suspensivo aos embargos. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 550074 Nr: 15041-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 P A R T E  A U T O R A :  I N S T I T U I Ç Ã O  E D U C A C I O N A L 

MATOGROSSENSE-IEMAT-MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLANDISON DAMASIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT 12.007

 Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, 

consignando apenas que tal providência está marcada pela 

provisoriedade e, na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de 

convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.º, 

art. 919). Determino que se ouça o exequente/embargado no prazo de 

quinze (15) dias. Intimem-se.Várzea Grande-MT, 18 de setembro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 550073 Nr: 15040-09.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÚNICO SUPERMERCADO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR VALERIANO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, 

consignando apenas que tal providência está marcada pela 

provisoriedade e, na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de 

convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.º, 

art. 919). Determino que se ouça o exequente/embargado no prazo de 

quinze (15) dias. Intimem-se.Várzea Grande-MT, 18 de setembro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 550072 Nr: 15039-24.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARRUF & SARRUF LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA E.P.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT

 Processo n.º 550072Vistos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se.Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código de Processo Civil 

que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.Porém, ainda 

existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou concedido efeito suspensivo, 

com a consequente paralisação temporária do processo de execução, 

conforme se infere da redação do § 1º, do artigo 919, do Código de 

Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver pedido expresso da 

parte, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão de tutela 

provisória. Além dos requisitos supra, o legislador elencou a segurança do 

juízo como condição essencial para que o juiz possa atribuir aos 

embargos a aptidão de suspender o feito executório.Assim, para a 

suspensão do processo de execução em decorrência do aforamento dos 

embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e a possibilidade 

de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado 

grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do Juízo, deverão 

ser observados sob o prisma do executado. Sobre o tema, aliás, os 

preclaros processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero ensinam que:“(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 242998 Nr: 4155-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, 

IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZMAR JOSE DA SILVA, ELIDIANE JOSE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO FONTOURA BAGANHA 

- OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIANE JOSE DA SILVA - 

OAB:12745/O

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada 

(fl.88/89).

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 devedores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado à fl. 89, sendo constrito o valor de R$ 23.010,82 (vinte e 

três mil, dez reais e oitenta e dois 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, 19 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268472 Nr: 6959-18.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE ADEVINO JESUS VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CARVALHO GARCIA, LENIR COELHO 

GARCIA, MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO, 2º SERVIÇOS NOTARIAL E 

DE REGISTRO DA COMARCA VARZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549/0, VANESSA CRISTINA LIRA DE OLIVEIRA/DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Denota-se que a parte autora se manifestou à fl. 98 informando que foi 

determinada a averbação quanto a presente medida cautelar à margem da 

matrícula de n. 46.143 registrada no 1º Serviço Notarial e de Registro 

desta Comarca, contudo foi expedido ofício ao 2º Serviço Notarial e de 

Registro.

Compulsando os autos verifico que tal alegação não prospera, pois o 
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ofício de fl. 57 foi encaminhado corretamente ao 1º Serviço Notarial e de 

Registro de Várzea Grande/MT e à fl. 66 consta certidão de intimação do 

2º Serviço Notarial e de Registro, o qual foi qualificado pela autora para 

figurar no polo passivo.

 Sendo assim, DETERMINO que esta secretaria requisite informações 

quanto ao cumprimento do Ofício 0191/2011, posto que inexiste resposta 

daquela serventia nos autos.

 No mais, considerando que em pesquisa via INFOJUD foi localizado outro 

endereço do requerido Valmir Carvalho Garcia, expeça-se novo mandado 

de intimação observando o endereço encontrado, ora anexo, e tendo em 

vista a informação de que são casados, no mesmo local também deverá 

ser tentada a intimação de Lenir Coelho Garcia.

Expeça-se ainda o mandado de intimação para a requerida Maria Estela 

Curvo de Aquino, conforme endereço informado à fl. 99-verso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 93277 Nr: 2888-46.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE: A. J. V, REP P/ VIÚVA VANDERLEIA 

FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CARVALHO GARCIA, 2º SERVIÇOS 

NOTARIAL E DE REGISTRO DA COMARCA VARZEA GRANDE/MT, MARIA 

ESTELA CURVO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que em pesquisa via INFOJUD foi localizado outro endereço 

do requerido Valmir Carvalho Garcia, expeça-se novo mandado de citação 

observando o endereço encontrado, ora anexo, e tendo em vista a 

informação de que são casados, no mesmo local também deverá ser 

tentada a citação de Lenir Coelho Garcia.

Expeça-se ainda o mandado de citação para a requerida Maria Estela 

Curvo de Aquino, conforme endereço informado à fl. 135-verso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003131-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ELIAS PLASTER (AUTOR(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

VILMARA DA SILVA CAMPOS (CONFINANTES)

MARIA IRANIR DE SOUZA DIAS (CONFINANTES)

GEIBSON MOTTA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003131-50.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JAIR ELIAS PLASTER RÉU: EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - 

ME Vistos, etc. Inicialmente, considerando a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça constante no Id. 15116768, manifeste-se a parte autora, 

no prazo de 10 (dez) dias, a fim de indicar quem é o atual proprietário do 

lote 16. Ademais, expeça-se novo mandado de citação dos demais 

confinantes dos lotes 06 e 18, uma vez que estavam ausentes quando o 

Sr. Oficial de Justiça se dirigiu até o local indicado nos autos, conforme 

teor da mencionada certidão (art. 246, §3º, CPC). Outrossim, a parte 

autora requer a citação via edital da empresa requerida (Id. 14836716), 

contudo, verifico que na tentativa de citação da parte requerida por 

correio, não foi constatado o motivo da devolução do AR, pelo que 

determino a expedição de mandado de citação no mesmo endereço 

constante no AR. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003694-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EGNALDO DOS SANTOS GONZAGA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003694-78.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

EGNALDO DOS SANTOS GONZAGA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Em atenção ao princípio do 

contraditório, venha à parte requerida manifestar acerca da petição e 

documentos juntados pelo autor nos ids. 15175632, 15175847 e 

15175905, no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, venham-me 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000818-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIANE VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000818-87.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ELIANE VIEIRA EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Defiro parcialmente o pedido de 

id.1524178, razão pela qual determino que seja expedido alvará em favor 

da parte autora para levantamento da quantia incontroversa depositada 

em juízo pela executada no id. 15278148. Outrossim, antes de analisar o 

pedido de penhora formulado pela exequente, venha a parte executada, 

em 15 (quinze) dias, realizar o pagamento do valor remanescente do 

débito devidamente atualizado (id. 15424178), sob as penalidades legais. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003477-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

MARIANA DA SILVA CRUZ ARCANJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003477-69.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIANA DA SILVA CRUZ ARCANJO RÉU: UNIVERSO ONLINE S/A, 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando 

o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo ativo da demanda Mariana 

da Silva Cruz Arcanjo e no polo passivo Universo Oline S/A e Banco 

Bradesco Cartões S/A. Intimem-se as partes devedoras Universo Oline 

S/A e Banco Bradesco Cartões S/A através de seus patronos via DJE, 

para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 

15337420 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, 
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independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Por fim, preclusa esta, 

e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará 

em favor da parte exequente para levantamento do valor depositado nos 

autos nos ids. 14890053 e 15073323. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007381-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI (ADVOGADO(A))

REGINA MARIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO ALVES DA SILVA (RÉU)

DANIEL ALVES DA SILVA (RÉU)

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007381-63.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

REGINA MARIA PEREIRA DE SOUZA RÉU: DANIEL ALVES DA SILVA, 

GONCALO ALVES DA SILVA Vistos. Aportou aos autos petição de id. 

14703805, no qual a parte autora aduz ser a legítima proprietária do imóvel 

objeto da lide a mais de 30 (trinta) anos, bem com alega que os requeridos 

estão construindo um muro na área em litigio. Assim, requereu novamente 

que seja deferida liminarmente a sua reintegração na posse do imóvel. 

Pois bem, malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte autora, 

não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa 

alterar a convicção anteriormente formada na decisão de id. 10989614. 

Isso porque, além da autora ter conhecimento da posse dos requeridos 

desde o ano de 2012, novamente não demonstrou o exercício da posse ou 

a prática de esbulho por parte dos requeridos. Sobremais, a parte autora 

não apresentou qualquer documento ou fato novo a justificar a reanálise 

do pedido, motivo pelo qual o indeferimento é medida que se impõe. Posto 

isso, mantenho a decisão de fl. 1098614 pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. Outrossim, verifico que o processo encontra-se apto para 

ser saneado, à vista da necessidade de produção de provas acerca do 

exercício da posse sobre o imóvel, objeto do litígio, pelos requeridos. 

Contudo, considerando o processo em associado n º 

1006768-43.2017.8.11.0002 possui a mesma finalidade, na medida em que 

busca esclarecer eventual direito a usucapião ao ora requerido Daniel 

Alves da Silva sobre o imóvel em questão, entendo prudente a realização 

simultânea da instrução processual, razão porque suspendo o presente 

feito até que a demanda associada também alcance a fase instrutória. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005310-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

NELCINETE LOPES RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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: 1005310-25.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

NELCINETE LOPES RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Nelcinete Lopes Ribeiro Souza 

propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., alegando que 

em 02/09/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Com a 

inicial vieram os documentos de Ids. 4293409 a 4293447. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 5537835). A requerida apresentou 

contestação (Id. 5579161), alegando inexistência de prévio requerimento 

administrativo perante a seguradora Porto Seguros Cia de Seguros Gerais, 

a falta de interesse de agir em virtude da ausência de prévio requerimento 

administrativo e afirmou não poder ser penalizada com os custos da ação. 

No mérito aduz que o registro de ocorrência apresentado pela parte autora 

não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido 

de forma unilateral visto que registrado posteriormente ao acidente, bem 

como afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e 

ressaltou que havendo condenação o pagamento da indenização deverá 

ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta a necessidade de 

prova pericial e que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os 

honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. Juntou 

os documentos de Ids. 5579159 a 5579146. A parte autora impugnou a 

contestação (id. 6107569). Na decisão de Id. 8125302 o processo foi 

saneado, oportunidade em que foram rejeitadas as preliminares e fixados 

os pontos controvertidos, bem como determinada a realização de prova 

pericial. No Id. 11540500 a parte autora requereu a desistência da 

demanda, sendo que a requerida manifestou discordância com o pedido 

no id. 11865342. Na decisão de id. 12067313 o pedido de desistência foi 

indeferido e determinada a intimação da parte autora para realização de 

prova pericial. O laudo pericial aviou aos autos no Id. 15049230, sobre a 

qual as partes se manifestaram nos Ids. 15367183 e 15387617. Após, os 

autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta por Nelcinete Lopes Ribeiro Souza em desfavor de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. É cediço que o seguro 

DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os 

veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de 

trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que a requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente, bem 

como ressalta a inexistência de provas quanto à invalidez permanente. No 

entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento do requerente em acidente com 

veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 4293447 “Boletim de 

Atendimento”, o qual foi emitido pelo Pronto Socorro Municipal e consta 

que a parte autora foi vítima de “queda de moto”. Ademais, a lei não traz 

em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 
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fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu membro inferior esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 25%, conforme se observa do laudo pericial de 

Ids. 15049230, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu membro 

inferior esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pelo laudo médico em razão do 

acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 

pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a 

parte requerente teve afetado de forma definitiva as funções do seu 

membro inferior esquerdo em 25%, a lei estabelece o pagamento de até 

70%, do valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores. 

Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado no laudo 

pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 70% do 

valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 50%, o 

que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 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 Nelcinete Lopes Ribeira em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta 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 02/09/2016 (Id. 4293447), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, caput, 

§ 8º, do CPC. Por fim expeça-se alvará em favor do Sr. Perito para 

levantamento da quantia depositada em juízo referente aos honorários 

periciais. Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos arquivados. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008408-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EMBARGANTE)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008408-47.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA EMBARGADO: OSNY KLEBER ROCHA 

AURESCO Vistos etc. Trata-se de embargos à execução opostos por Alex 

da Rosa Jorge da Cunha em desfavor Osny kleber Rocha Auresco, todos 

devidamente qualificados nos autos de execução código: 

1003919-64.2018.8.11.0002 – associado. O embargante opôs os 

presentes embargos à execução alegando, preliminarmente, a 

incompetência territorial para a propositura da ação execução nesta 

Comarca, bem como sua ilegitimidade para responder pelo crédito 

exequendo. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inexistência de 

pressuposto para exequibilidade do título, considerando que o contrato 

que deu origem a nota promissória não se encontra vencido. Com a inicial 

juntou documentos. É o relatório. Decido. O artigo 915, do Código de 

Processo Civil, tratou de determinar o prazo para o oferecimento dos 

embargos, fixando-o em 15 (quinze) dias, especificando, ainda, o início da 

contagem do prazo que deverá ser iniciado da juntada do mandado de 

citação aos autos. Na hipótese dos autos, o início do prazo se deu em 

22.08.2018 conforme certidão constante no Id. 15065494 na execução 

associada n. 1003919-64.2018.8.11.0002, de modo que o prazo para a 

propositura dos embargos se findou em 06.09.2018 (dia útil). Entretanto, 

observo que os embargos foram protocolados somente em 17.09.2018 (Id. 

15383664), sendo, portanto intempestivos. Deste modo, os embargos à 

execução devem ser rejeitados liminarmente, uma vez que intempestivos 

(art. 918, I do CPC). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULOS 

EXTRAJUDICIAIS. INTEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

Revogação da gratuidade judiciária. Descabimento, pois demonstrada a 

impossibilidade de suportar os encargos decorrentes do litígio. 

Caracterizada a intempestividade dos embargos à execução, impõe-se a 
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sua extinção, sem resolução de mérito. Inviabilidade de conhecimento das 

matérias nele deduzidas, que não constituem temática de ordem pública. 

POSTULAÇÃO CONTRARRECURSAL DESACOLHIDA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.” (TJRS *- Apelação Cível Nº 70074027079, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, 

Julgado em 12/07/2018) “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL - MATÉRIA QUE JÁ 

FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO NO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO CONTRA A QUAL NÃO HÁ RECURSO OU MODIFICAÇÃO - 

PRECLUSÃO - RECONHECIMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO 

APRESENTADOS APÓS DECORRIDO O PRAZO DE 15 DIAS PREVISTO 

LEGALMENTE - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - 

RECURSO DESPROVIDO. (...) Ocorrendo a interposição dos embargos à 

execução após o prazo de 15 dias previsto na legislação processual civil 

impõe-se a sua rejeição liminarmente por intempestividade.” (TJMT - Ap 

8082/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

25/05/2018) Outrossim, o embargante requereu o parcelamento das 

custas. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê no art. 98, §6º que 

conforme o caso, o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento, ao passo que a CNGC/MT autoriza o parcelamento das 

custas e despesas processuais em até seis parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária, consoante §7º, do art. 468. 

Não obstante, indefiro o pedido de parcelamento das custas, pois não há 

nos autos qualquer evidência de que o embargante não está em 

condições financeiras para arcar com o pagamento das custas em 

parcela única. Posto isto, rejeito liminarmente os presentes embargos à 

execução, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Por consequência, julgo extinto este processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Condeno ainda o embargante ao pagamento das custas processuais. 

Deixo, contudo, de condená-lo ao pagamento de verba honorária à vista 

de insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, translade-se cópia 

d e s t a  d e c i s ã o  a o s  a u t o s  a s s o c i a d o  ( P r o c e s s o  n . 

1003919-64.2018.8.11.0002), procedendo-se com as baixas e anotações 

de praxe. P.R.I. Cumpra-se. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007008-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HIMEP COM DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007008-32.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

HIMEP COM DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - EPP RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos, etc. Himep Serviços Hidráulicos Ltda. EPP ingressou com a 

presente ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em 

pagamento c/c pedido de antecipação de tutela em desfavor de Banco do 

Brasil S.A., alegando, em síntese, que firmou um contrato de compra e 

venda de bem imóvel, registrado nas matrículas 20.120 e 1.286 no 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande. Aduz que o pagamento 

do preço do imóvel foi pactuado em 180 (cento e oitenta) parcelas, com 

início em janeiro/2001, no entanto, após o pagamento de 155 (cento e 

cinquenta e cinco) parcelas entrou em contato com a parte requerida para 

efetuar a quitação antecipada do contrato. Alega que diante das 

negociações o requerido deixou de realizar o débito do valor das 

prestações mensais em sua conta bancária e não emitiu boleto de 

quitação, de modo que as parcelas ficaram inadimplidas, tendo o 

requerido, inadvertidamente, encaminhado o nome da autora ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desde então vem 

tentando quitar o contrato, porém sem êxito, motivo pelo qual requereu a 

consignação da quantia de R$ 59.330,22 (cinquenta e nove mil, trezentos 

e trinta reais e vinte e dois centavos), bem como requereu a concessão 

de tutela para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

No mérito, requer que seja autorizado o levantamento do valor consignado 

em juízo em favor do requerido com a consequente declaração de 

quitação do contrato de compra e venda e emissão do termo de quitação 

com as baixas necessárias. Determinada a emenda da inicial no Id. 

9856433, se manifestou nos Ids. 9867342, 9867350. Em seguida o pedido 

liminar foi deferido (id. 9922187), sendo que a autora efetuou o depósito 

no id. 10250157. Devidamente citado o requerido apresentou contestação 

no id. 10509885 alegando que a autora utilizou o crédito posto a sua 

disposição e que reconhece a existência da dívida. Ainda, afirma não ter 

praticado qualquer irregularidade referente ao contrato, bem como alega 

que a recusa em receber a quantia que a autora consignou é justa, tendo 

em vista que o valor é absolutamente diverso do valor real da dívida, 

destoando absurdamente dos termos contratados, Por fim, assevera que 

a dívida deverá ser calculada de acordo com os termos contratados, o 

que não foi observado pela autora, razão pela qual pugnou pela 

improcedência dos pedidos formulados na inicial. A audiência de 

conciliação realizada nos autos restou inexistosa (id. 11678758). Em 

seguida a parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 

11883308. Nos ids. 13962451 e 139749946 as partes requereram o 

julgamento antecipado da lide. Após, vieram-me conclusos. É o 

necessário. Decido. Cumpre registrar que a lide comporta julgamento 

antecipado (CPC – I, art. 355), não havendo a necessidade de produzir 

provas em audiência, uma vez que os elementos constantes dos autos já 

são suficientes para formar meu convencimento. Da extinção da 

obrigação Pois bem, a ação de consignação em pagamento se presta a 

finalidade de liberar o devedor da obrigação assumida que, nos limites 

impostos pela autora, se refere ao valor de R$ 59.330,22 (cinquenta e 

nove mil, trezentos e trinta reais e vinte e dois centavos), referente ao 

saldo residual das prestações assumidas junto ao requerido em virtude do 

contrato de compra e venda de bem imóvel, registrado nas matrículas 

20.120 e 1.286 no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande. 

Nesse contexto, os motivos que permitiam a parte requerida recusar o 

pagamento não mais persistem, diante da autorização do depósito do valor 

do débito que, por sua vez, foi efetivado pela autora (id. 10250157). 

Sobremais, o requerido deixou de alegar algumas das matérias contidas 

no art. 544, do Código de Processo Civil, de que não houve recusa ou 

mora em receber a quantia ou coisa, que foi justa a recusa e o depósito 

não se efetuou no prazo e lugar e nem é integral. De fato, a parte 

requerida não produziu nenhuma prova que buscasse a desconstituição 

da mora, sendo que apenas se limitou a alegar de forma genérica que o 

valor consignado pela parte autora não é o devido, sem, contudo indicar o 

valor que entende correto. Portanto, os documentos que embasaram o 

processo mantêm-se válidos e eficazes, ante a ausência de 

contraposição daqueles fundamentos aventados pela autora, mormente se 

levado em consideração que inexiste fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito postulado. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO 

DEPÓSITO. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. DEFESA 

PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Em atenção ao princípio da 

dialeticidade, consagrado no artigo 514 do Código de Processo Civil, não 

se conhece da parte do recurso cujas razões são completamente 

dissociadas da sentença. II. Nos termos do artigo 896, parágrafo único, do 

Estatuto Processual Civil, sem que o demandado faça a indicação do 

"montante que entende devido", sequer se revela processualmente apta a 

defesa fundada na insuficiência do depósito promovido pelo autor da ação 

consignatória. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (TJDF - 

Acórdão n.887140, 20141010047909APC, Relator: JAMES EDUARDO 

OLIVEIRA , Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 09/09/2015. Pág.: 125) 

Portanto, comprovado os pressupostos que informam a espécie, a 

procedência do pedido para declarar extinta a obrigação mostra-se 

necessária, e a consequente baixa do nome da autora no rol do cadastro 

de inadimplentes é medida que se impõe. Posto isso, julgo procedente o 

pedido e declaro extinta a obrigação decorrente do contrato de compra e 

venda de bem imóvel, registrado nas matrículas 20.120 e 1.286 no 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande., razão porque resolvo o 

mérito, nos termos do inc. I, do art. 487 c/c art. 546, ambos do Código de 

Processo Civil e confirmo a liminar anteriormente deferida. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários 

advocatícios, fixados estes em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a 

natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do local da 
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prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §8º, art. 85). Fica 

desde já autorizado o levantamento da quantia depositada nos autos em 

favor da parte requerida mediante a expedição de alvará em seu favor. 

Transitada em julgado, dê-se baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002670-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002670-15.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROSANGELA VIEIRA DA SILVA RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 

Vistos etc., Rosangela Vieira da Silva, promove a presente ação de 

reparação c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido de 

nulidade de cláusula contratuais abusivas – vício redibitório e pedido de 

antecipação de tutela em desfavor de MRV Engenharia e Participações e 

MRV Prime Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda., 

alegando, em síntese, que realizou um contrato de compra e venda com o 

Sr. Alex dos Santos Almeida, oportunidade em que adquiriu o apartamento 

n°. 311, Bloco D, Parque Chapada do Horizonte, na Rua Goiás, n°. 525, 

Bairro Nova Várzea Grande, nesta comarca. Aduz que o pagamento do 

imóvel seria realizado mediante um sinal de R$ 1.950,00 (um mil, 

novecentos e cinquenta reais), 36 parcelas de R$ 231,00 (duzentos e 

trinta e um reais), além de um financiamento pela CEF no valor de R$ 

110.634,00 (cento e dez mil, seiscentos e trinta e quatro reais). No 

entanto, aduz que além do valor pactuado, foi paga a quantia de R$ 700,00 

(setecentos reais) a título de assessoria (Taxa SATI). Salienta que após 

inúmeras discussões tomou conhecimento que o valor de R$ 1.950,00 

refere-se a taxa de corretagem e não é abatido no valor da dívida, o que 

considera indevido. Alega que mesmo após a entrega do imóvel as 

requeridas vem cobrando juros de taxas de obras, o que aduz ser 

descabido posto que não há mais obra a ser concluída, bem como afirma 

que o imóvel apresenta defeitos, que não foram solucionados pela parte 

ré. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para que a 

requerida suspenda imediatamente as cobranças e ainda se abstenha de 

inserir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No 

mérito, requer a condenação das requeridas ao pagamento de uma 

indenização a título de dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais); que seja ressarcida em dobro pelo dano material suportado pela 

cobrança de corretagem no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos 

reais); a restituição em dobro do valor pago pela taxa SATI de R$ 1.400,00 

(um mil e quatrocentos reais); ressarcimento do valor de R$ 2.948,41 (dois 

mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos) 

referente a taxa de evolução de obra. Determinada a emenda da inicial no 

Id. 6651919, se manifestou no Id. 8229759 aduzindo que já quitou as 

faturas que estavam em aberto com a requerida devido ao receio de ter 

seu nome inserido no rol de maus pagadores. Na decisão de id. 8346774 o 

pedido de tutela formulado foi indeferido. A audiência de conciliação 

realizada nos autos restou inexitosa (id. 9629110). As requeridas 

apresentaram contestação no id. 9744244 alegando preliminarmente a 

ilegitimidade ativa da autora, a ilegitimidade passiva das requerida em 

relação a taxa de corretagem e juros de obra, a incompetência da justiça 

Estadual, necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal na 

demanda e impugnaram o deferimento dos benefícios da justiça gratuita 

em favor da autora. No mérito alegam que não houve atraso na entrega do 

imóvel, bem como a validade da cláusula 5ª do contrato. Ainda, afirmam 

que o imóvel foi edificado segundo as normas técnicas da construção civil 

e foi entregue em perfeitas condições de uso e moradia de acordo com o 

projeto inicial, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pelas 

requeridas capaz de gerar o dever de indenizar. Prosseguem alegando 

ser legal a cobrança da taxa de corretagem, dos serviços de assessoria e 

dos juros de financiamento contrato pelo comprador junto ao agente 

financeiro. Ao final, afirma não ter restada caracteriza má-fé na cobrança 

a justificar a restituição em dobro, a inexistência de dano moral e 

requereram o acolhimento das preliminares arguidas e alternativamente a 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 11408663. Em seguida a parte requerida 

manifestou novamente acerca da alegada ilegitimidade ativa (id. 

13687171), ao passo que a autora pugnou pela realização de pericia no 

imóvel (id. 13751055). Os autos vieram conclusos. Relatei. Decido. Da 

preliminar de ilegitimidade ativa Sustentam as requeridas que a autora é 

parte ilegítima para demandar em juízo, pois a demanda visa discutir a 

legalidade da cobrança de taxa de corretagem, assessoria, juros de obra, 

atraso na entrega da obra e defeitos existentes no imóvel adquirido das 

requeridas, porém a autora não figura como compradora no contrato de 

compra e venda, mas sim uma terceira pessoa. Nesse esteio, após detida 

leitura dos fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a pretensão, bem 

como o acervo probatório constante dos autos, percebo que a autora é 

parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente lide. A legitimidade 

ativa, que confere a capacidade postulatória, decorre do interesse da 

parte em formular pretensão em juízo que, necessariamente, deve advir de 

uma relação jurídica entre as partes litigantes. A respeito, preleciona com 

maestria o doutrinador Humberto Theodoro Júnior: “Legitimados ao 

processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em 

conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na 

pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à 

pretensão” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 34ª, ed, p. 51). 

Volvendo-me ao caso dos autos, nota-se que contrato particular de 

promessa de compra e venda foi celebrado pelo Sr. Alex dos Santos de 

Almeida e as requeridas (ids. 6087236 e 6087230). Ainda, verifico que a 

simulação de financiamento, termo aditivo, histórico de pagamento e 

comprovantes de pagamentos relativos ao empreendimento estão foram 

realizados em nome do Sr. Alex dos Santos de Almeida. Outrossim, 

apenas consta nos autos um contrato de compra e venda no id. 8229790 

no qual o Sr. Alex transfere a titularidade do imóvel a autora, porém não há 

provas concretas de que as requeridas tenham autorizado o terceiro a 

realizar a transferência do imóvel a autora. Sendo assim, inexistindo 

provas de que as requeridas tenham, de alguma forma, manifestado a sua 

intenção de vender a unidade residencial objeto do contrato a autora, 

aliado a ausência de provas de que a autora realmente promoveu os 

pagamentos iniciais que pretende ser ressarcida, a autora falece de 

legitimidade ativa ad causam para aforar esta ação, pois os alegados 

danos descritos na inicial estão relacionados à eventual prejuízo 

suportado pelo Sr. Alex dos Santos de Almeida. Assim, considerando que 

a ninguém é dado o direito de pleitear direito alheiro em nome próprio (art. 

18 do CPC), é de se reconhecer a ilegitimidade da parte autora para figurar 

na presente. Com essas considerações, reconheço a ilegitimidade ativa da 

autora para figurar em Juízo, pelo que julgo extinto o processo, sem o 

julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das despesas judiciais e 

honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor 

da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo 

previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita. Transitada em 

julgado a sentença, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com 

as anotações de estilo e as cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002697-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL (ADVOGADO(A))

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002697-95.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: DIAMANTEX INDUSTRIA, 

COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença proposta por Oxigênio Cuiabá Ltda – Motta 

Parafusos em desfavor Diamantex Indústria, Comercio e Serviços De 
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Ferragens Ltda - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. As 

partes compuseram acordo nos Ids. 8189562, 8189615 e 8189652 e 

requereram a suspensão da presente ação até o cumprimento integral da 

obrigação. Na decisão de Id. 8344603 o acordo celebrado entre as partes 

foi homologado e o feito suspenso até o cumprimento do pacto. Ato 

contínuo a parte exequente em petição informou o cumprimento do acordo 

por parte da executada e requereu a extinção do feito (Id. 15242760). 

Após vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. O processo 

é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação, uma vez que 

houve o cumprimento do acordo, conforme noticiado pela exequente no Id. 

15242760. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos, pelo que resolvo o mérito o processo, na forma da lei (CPC– 

II, art. 924). Custas e honorários advocatícios na forma pactuada. 

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004725-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

DEBORA DA SILVA ABITBOL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES (ADVOGADO(A))

PRISCILA MORI FERREIRA (ADVOGADO(A))

BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA (RÉU)

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

SELIA MIRANDA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004725-36.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO, DEBORA DA SILVA ABITBOL RÉU: 

BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA, ANTONIO RODRIGUES DA 

SILVA, SELIA MIRANDA DA SILVA Vistos, etc. Marcio Rodrigues de 

Carvalho e Debora da Silva Aitbol ajuizaram a presente “ação de rescisão 

contratual, cumulada com pedido de tutela antecipada, devolução de 

quantias pagas e danos morais” em desfavor de BR House Inteligência 

Imobiliária Ltda. Me, Antônio Rodrigues da Silva e Selia Miranda da Silva, 

aduzindo, em síntese, que firmaram instrumento particular de promessa de 

compra e venda de imóvel com o segundo requerido em 30/03/2015, por 

intermédio da primeira requerida, referente ao imóvel residencial localizado 

na Rua Capitão Benevides, n°. 6, Bairro Construmat, nesta comarca, pelo 

valor total de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Aduzem que as 

partes pactuaram que o pagamento se daria por meio de uma entrada de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com vencimento em 31/03/2015 e mais R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) com vencimento em 30/06/2015 e o restante 

por meio de financiamento bancário. No entanto, alegam que após o 

pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) tomaram ciência haviam 

inúmeras irregularidades contra o imóvel, o que impedia a transferência da 

propriedade, motivo pelo qual não procederam com o pagamento dos R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais). Asseveram que desde 30/06/2015 tentam 

resolver o impasse amigavelmente, sendo que em 08/02/2016 tentaram 

receber o valor pago de forma parcelada, todavia, não receberam nenhum 

posicionamento da parte requerida, tampouco os R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). Dessa forma, requererem a concessão de tutela de urgência para 

que seja declarada a rescisão do contrato e sejam os requeridos 

compelidos a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial 

em nome dos autores, bem como que impossibilite as partes requeridas de 

efetuar quaisquer restrições em nome dos requerentes perante os órgãos 

de proteção ao crédito, sob pena de multa. No mérito, pugnam pelo 

reconhecimento da resilição do contrato compelindo os requeridos ao 

pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a 

condenação dos requeridos ao pagamento de uma indenização por dano 

moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A inicial veio instruída com 

os documentos de ids. 8233517 a 8233662. Na decisão de id. 8359113 o 

pedido liminar foi indeferido. A audiência de conciliação realizada nos 

autos restou inexitosa, conforme se observa do id. 9630925. Em seguida 

os requeridos Antônio Rodrigues da Silva e Selia Miranda da Silva 

apresentaram contestação no id. 9769083, alegando preliminarmente que 

o valor da causa atribuído à ação encontra-se equivocado. No mérito, 

afirmam que a alegação de que havia inúmeras irregularidades que 

obstavam a transferência do imóvel não prospera, tendo em vista que o 

único empecilho que existia era a existência de IPTU em atraso, porém já 

haviam se comprometido a realizar o pagamento total do imposto, não 

havendo motivo para resolverem o contrato de forma unilateral. Aduzem 

que houve infração contratual por parte dos autores, pois de acordo com 

a cláusula quarta e parágrafo único do contrato todos os ônus referente 

ao imóvel teriam que ser quitados quando da outorga da escritura, razão 

pela qual havia um lapso de tempo razoável para realizarem o pagamento 

do IPTU. Ainda, afirmam a inexistência de dano moral e por fim requerem a 

improcedência dos pedidos iniciais. Já a BR House Inteligência Imobiliária 

Ltda. apresentou contestação no id. 9944550 na qual pugnou pelo 

chamamento ao processo do corretor Cleiber Carvalho. No mérito afirma 

que os promitentes vendedores se comprometeram a realizar a entrega do 

imóvel objeto do contrato livre e desembaraçado de ônus no ato da 

assinatura da escritura, sendo que esta seria outorgada e registrada em 

cartório apenas após a quitação de todos os valores. Alega que os 

autores apenas realizaram o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

a título de sinal, bem como afirma que não possuía qualquer 

responsabilidade sobre os débitos provenientes do imóvel, razão pela qual 

não pode ser responsabilizada por obrigações imputadas ao segundo e 

terceira requerida. Alega que não recebeu qualquer valor pago pelo autor 

relativo ao pagamento do imóvel, mas tão somente o valor relativo a 

comissão de corretagem que não há possibilidade de ser ressarcido em 

virtude de ter atingido o resultado útil do negócio, ou seja, a aproximação 

das partes culminando com a assinatura do instrumento particular de 

compra e venda. Ao final, afirma não ter restado comprovado o alegado 

dano moral suportado e pugna pela improcedência dos pedidos 

formulados na inicial. Os autores impugnaram a contestação no id. 

10061952. As partes manifestarem a respeito das provas que ainda 

pretendiam produzir nos ids. 10151609 e 10228072. Na decisão de id. 

11422443 o valor da causa foi retificado e determinado aos autores que 

promovessem o recolhimento das custas complementares, sob pena de 

extinção. Em seguida os autores requereram o prosseguimento do feito (id 

13869651). Após, vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o 

relatório. Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide 

com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Inicialmente, ressalto ser desnecessário a complementação 

de custas processuais em virtude dos autores serem beneficiários da 

justiça gratuita, conforme se observa do teor da decisão de id. 8359113. 

Do chamamento ao processo A primeira requerida pugnou em sua 

contestação pelo chamamento ao processo do Sr. Cleiber Carvalho, sob o 

fundamento de que este à época dos fatos era associado da empresa 

requerida e recebeu em seu nome o cheque emitido pelos requerentes 

referente a negociação do imóvel objeto do instrumento particular de 

compra e venda firmado entre os autores e os demais requeridos. Pois 

bem o chamamento ao processo é o ato com o qual o devedor, quando 

citado como réu, pede também a citação de outro coobrigado, a fim de que 

se decida, no processo, a responsabilidade de todos, porém, tenho que a 

intervenção de terceiro pretendida pela requerida não se enquadra no 

arquétipo do artigo 130, inciso II, do CPC, pois a solidariedade não pode 

ser presumida, devendo esta resultar da lei ou da vontade das partes (art. 

265 do CC). No presente caso, o contrato objeto do lide não prevê a 

responsabilidade solidária do corretor então associado a primeira 

requerida pelo pagamento da comissão exigida na demanda de cobrança 

ora em comento. Ademais, o fato de o cheque que pagaria a parcela ter 

sido emitido pelo promitente em favor do Sr. Cleiber, por si só, não autoriza 

o chamamento ao processo. Assim, indefiro o pedido retro e passo a 

análise do mérito. Do mérito Trata-se de pedido de rescisão de contrato de 

promessa de compra e venda, com a consequente restituição de valores e 

condenação a indenização por eventual dano moral suportado, ao 

argumento de que o imóvel objeto do contrato possuía inúmeras 

irregularidades, qual seja dívida relativa ao IPTU, fato este que 

impossibilitaria a transferência de propriedade do bem. Os requeridos, por 

sua vez, sustentam que o prazo para entrega do imóvel objeto do contrato 

livre e desembaraçado de ônus ocorreria no ato da assinatura da 

escritura, sendo que esta seria outorgada e registrada em cartório apenas 

após a quitação de todos os valores, razão pela qual não concordam com 

a rescisão. Com efeito, a existência e os termos da relação jurídica 

firmada entre as partes são incontroversos. Discute-se tão somente a 
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possibilidade de a parte autora rescindir o contrato em razão da alegada 

irregularidade que impossibilitaria a transferência do bem. Nesse contexto, 

entendo que não merece prosperar a pretensão dos autores, pois da 

análise dos autos verifico que não há conduta a ser imputada aos 

requeridos que tenha configurado descumprimento contratual. Os autores, 

o segundo requerido e a terceira requerida firmaram contrato de promessa 

de compra e venda de id. 8233662, sendo que nesse contrato, o segundo 

requerido e a terceira requerida obrigaram-se a vender o imóvel objeto do 

pacto aos autores, sendo que este seria entregue livre e desembaraçado 

de qualquer ônus no ato da assinatura da escritura, quando o imóvel seria 

transferido definitivamente aos autores (cláusula primeira, parágrafo 

segundo do pacto). Também restou ajustado na cláusula segunda que os 

autores realizariam o pagamento de uma entrada de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) com vencimento em 31/03/2015, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

com vencimento em 30/06/2015 e o restante no importe de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) por meio de financiamento bancário. Já na cláusula 

quarta o segundo requerido e a terceira requerida assumiram a 

responsabilidade por todos os tributos e emolumentos, taxas condominiais, 

tarifa de água, energia elétrica e IPTU incidentes sobre o imóvel objeto do 

contrato até a quitação integral do valor ajustado pela venda do imóvel. 

Conforme informado na inicial, os autores realizaram apenas o pagamento 

da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com vencimento em 

31/03/2015, porém deixaram de realizar os demais pagamentos assumidos 

pela compra do imóvel. Ou seja, é indiscutível que os autores não podem 

imputar descumprimento ou mora contratual aos requeridos, pois a entrega 

do imóvel livre de quaisquer ônus apenas ocorreria no ato da assinatura 

da escritura após os autores terem realizado o pagamento integral dos 

valores ajustados. Nesse sentido, aplica-se ao presente caso a exceção 

de contrato não cumprido, segundo a qual não é lícito a parte exigir o 

cumprimento ou imputar inadimplemento à outra parte, enquanto não 

cumprir suas obrigações, conforme preceitua o art. 476 do Código Civil: 

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” Além 

disso, o Código Civil também exige que a conduta dos contratantes seja 

pautada pela boa-fé objetiva. Sob esse aspecto, importante destacar que 

os requeridos, mesmo dependendo do cumprimento contratual por parte 

dos autores, realizou o pagamento do IPTU relativo ao imóvel em 

30/04/2015, conforme se observa do documento de id. 10151609. Tal 

circunstância, a meu sentir, demonstra a boa-fé do segundo requerido e 

terceira requerida. Desse modo, considerando a validade do negócio 

jurídico firmado entre as partes e a inexistência de descumprimento 

contratual por parte dos requeridos, bem como de outra hipótese legal de 

resolução contratual, entendo que não merece procedência o pedido de 

resilição do contrato. Ainda, considerando que a obrigação indenizatória é 

sucessiva à eventual procedência do pedido de rescisão, seu 

reconhecimento está, por óbvio, prejudicado. Do dispositivo Posto isto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Outrossim, em 

atendimento ao princípio da sucumbência, condeno os autores, com 

fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas 

processuais e verba honorária em favor dos requeridos, esta que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor de cada requerido, cuja 

exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita. 

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015316-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015316-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA - ME RÉU: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E 

COMERCIO LTDA Vistos, etc. Representações Enio D. Junior Ltda. ajuizou 

a presente “ação de despejo com pedido de cobranças de alugueis em 

atraso e multa com pedido de tutela antecipada” em face de Dismobrás – 

Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. 

(Citylar) e Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda. (Ricardo Eletro), ao 

argumento de que celebrou contrato de locação com a primeira requerida 

do imóvel situado na Avenida Alzira Santana, 1022, Bairro Nova Várzea 

Grande, nesta comarca, pelo valor ajustado de R$ 4.700,00 (quatro mil e 

setecentos reais). No entanto, salienta que a parte requerida não paga o 

aluguel desde janeiro/2017, bem como nunca procedeu com o reajuste do 

aluguel com base nos índices do IGP-M. Ainda, ressalta que a primeira 

requerida vendeu a empresa para a segunda requerida e sequer notificou 

a autora acerca da sublocação. Assim, requereu a concessão de liminar, 

para que a parte requerida desocupe imediatamente o imóvel locado e 

entregue as chaves ao locador, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

efetue o depósito em juízo do valor de R$ 41.661,09 (quarenta e um mil, 

seiscentos e sessenta e um reais e nove centavos) referente aos 

alugueis em atraso, sob pena de multa. Determinada a emenda nos Ids. 

7369301 e 8049103, manifestou-se nos Ids. 7953936 e 8151013. No 

mérito requereu a rescisão contratual e desocupação do imóvel com a 

consequente condenação ao pagamento do valor de R$ 53.023,86 

(cinquenta e três mil e vinte e três reais e oitenta e seis centavos) 

referente aos valores em atraso e multa contratual. Na decisão de id. 

8337125 o pedido liminar foi deferido. Em seguida no id. 8749094 a parte 

autora informou que a parte requerida realizou o pagamento a menor do 

débito no valor de R$ 36.032,24 (trinta e seis mil e trinta e dois reais e vinte 

e quatro centavos), razão pela qual requereu o aditamento da inicial para 

constar o valor da dívida no importe de R$ 16.991,62 (dezesseis mil 

novecentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos). O pedido 

de aditamento foi acolhido parcialmente na decisão de id. 8819006. No id. 

11013978 a parte autora informou que a parte requerida desocupou 

voluntariamente o imóvel sub judice, bem como requereu o prosseguimento 

da demanda em relação aos valores cobrados. A audiência de conciliação 

restou prejudicada em virtude da ausência da primeira requerida, apesar 

de ter sido devidamente citada, ao passo que a segunda requerida não foi 

citada para comparecer no ato, razão pela qual a parte autora pugnou pela 

desistência do prosseguimento da lide em face da segunda requerida (id. 

12139292). No id. 12242960 o pedido de desistência em face da segunda 

requerida foi homologado por este juízo. Por fim, constatou-se que a 

primeira requerida não apresentou defesa no prazo legal, conforme se 

observa do teor da certidão de id. 14015029. Os autos vieram conclusos. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. De entrada, decreto a revelia da 

empresa requerida, uma vez que apesar de devidamente citada ela deixou 

de apresentar defesa, no prazo legal. Lado outro, cumpre anotar que a 

hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a revelia da primeira requerida, não havendo a necessidade de 

dilação probatória, pois a prova documental é suficiente para o meu 

convencimento. Assim, esclarece o artigo 373, do Código de Processo 

Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Ao 

demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este Juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pelos requerentes, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 
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veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, da análise dos autos verifica-se que a parte autora 

pretende o despejo da parte requerida do imóvel objeto do contrato de 

locação, bem como a condenação da requerida ao pagamento da 

diferença do aluguel em atraso e demais encargos acessórios da locação 

no valor de R$ 16.991,62 (dezesseis mil novecentos e noventa e um reais 

e sessenta e dois centavos). Ocorre, contudo, que a pretensão de 

despejo encontra-se fulminada pela ausência de interesse processual 

superveniente, pautado na inutilidade desta via judicial para decretar o 

despejo do requerido do imóvel, uma vez que tal pretensão já foi 

alcançada pela saída voluntária dele do bem. Diante da desocupação 

voluntária, com a imissão da parte autora no imóvel, não há mais motivo 

para ser declarado o despejo do requerido. A esse proposito transcrevo 

os seguintes julgados: “LOCAÇÃO. IMÓVEL. DESPEJO POR DENÚNCIA 

VAZIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRETENSÃO À 

DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE, HAJA 

VISTA QUE A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL, COM IMISSÃO 

DA LOCADORA NA POSSE DO IMÓVEL, DETERMINOU A EXTINÇÃO DO 

CONTRATO LOCATÍCIO. PERDA DO OBJETO POR FATO SUPERVENIENTE. 

AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO BEM DECRETADA. 

RECURSO IMPROVIDO. A desocupação voluntária do imóvel locado no 

curso da ação de despejo e a imissão da autora na posse direta do imóvel 

implicou em perda do objeto da lide, em razão de fato superveniente à 

propositura da ação, restando prejudicado o exame do mérito da causa, 

razão pela qual foi corretamente decretada a extinção, cominando à ré as 

verbas sucumbenciais, diante do princípio da causalidade.” (TJ-SP - APL: 

40033203620138260001 SP 4003320-36.2013.8.26.0001, Relator: Kioitsi 

Chicuta, Data de Julgamento: 14/05/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 15/05/2015) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO. PERDA DO OBJETO. DESOCUPAÇÃO 

VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, DE ACORDO 

COM O DISPOSTO NO ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL AO LOCATÁRIO, 

QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DO FEITO, E TAMBÉM AO LOCADOR 

QUE MANEJOU AÇÃO INDEVIDAMENTE CONTRA O FIADOR. DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJRS - Apelação Cível 

Nº 70018132589, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Ergio Roque 

Menine, Julgado em 28/03/2007) Desta feita, a presente ação perdeu o 

seu objeto no tocante a pretensão de despejo, remanescendo apenas a 

análise dos valores devidos. Quanto aos valores pretendidos pela parte 

autora, à vista de que inexiste qualquer manifestação da requerida acerca 

dos valores descritos nos autos, vejo que o valor da dívida corresponde a 

diferença dos valores referente aos aluguéis vencidos em janeiro, 

fevereiro, março, abril, maio e junho de 2017 no valor de R$ 16.991,62 

(dezesseis mil novecentos e noventa e reais e sessenta e dois centavos) 

acrescido de juros, correção monetária e multa contratual e cláusula 

penal, conforme pactuado em contrato. Cumpre anotar que o valor da 

diferença do aluguel em atraso deve ser corrigido monetariamente pelo 

Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM/FGV, tendo em vista tratar-se 

de indexador próprio para contratos de natureza locatícia, sendo que a 

sua incidência terá início a partir de janeiro/2017. Os juros moratórios, a 

seu turno, serão no importe de 1% o mês, por aplicação do art. 406 do CC 

c/c art. 161, § 1º, do CTN, contados também da data de janeiro/2017, pois 

se trata de obrigação positiva e líquida, a teor do art. 397, do Código Civil, 

acrescidos de multa moratória no importe de 2%, conforme contrato. Posto 

isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o requerido ao 

pagamento do aluguel vencido no valor de R$ 16.991,62 (dezesseis mil 

novecentos e noventa e reais e sessenta e dois centavos), referente aos 

meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2017, 

devidamente atualizada na forma da fundamentação supra, razão porque, 

resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de 

Processo Civil. Condeno, também, o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação atualizado, ante a natureza da causa, 

que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - §2º, art. 85). Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e não 

havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

autos com baixa e anotações. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006080-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006080-81.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIZEU FELIPE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Elizeu Felipe da Silva promove a presente 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, requerendo a condenação da 

requerida ao pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório 

por Acidente de Trânsito. Juntou documentos de Ids. 9362199 a 9361820, 

9583262 e 9583296. No Id. 9835218 a parte autora pugnou pela 

desistência da ação. A requerida devidamente citada apresentou 

contestação (Id. 10967448), alegando preliminarmente alteração do polo 

passivo para a Seguradora Líder, pendência documental, ausência de 

interesse de agir, sucumbência e ausência de pressuposto de 

constituição válido. No mérito 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 visto que não foi 

lavrado por autoridade policial e comunicado posteriormente ao acidente, 

bem como afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e 

ressaltou que havendo condenação o pagamento da indenização deverá 

ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta inaplicabilidade do 

CDC, necessidade de prova pericial e 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. 9986841). 

Impugnação a contestação apresentada no Id. 10006092. Em seguida, as 

partes foram intimadas para especificarem quais provas pretendem 

produzir, manifestaram nos Ids. 10240652 e 10320957 Na decisão de Id. 

11906811 o processo foi saneado, fixado os pontos controvertidos e 

determinado à realização da perícia médica. Laudo pericial juntado (Id. 

14605697), tendo a parte autora manifestado concordância (id. 

14614406), contudo, a requerida arguiu litispendência deste feito com os 

autos n°. 1005315-47.2016.8.11.0002 em trâmite na 2ª Vara Cível de 

Várzea Grande/MT (Ids. 14863143 a 14863125). No Id. 14951093 o 

requerente pugnou pela desistência da presente demanda sob alegação 

de que contratou o advogado do presente feito em decorrência da demora 

morosidade dos autos n°. 1005315-47.2016.8.11.0002, ocasião em que a 

ré discordou da desistência (Id. 15213492). Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. Pois bem. Analisando os autos, observo 

que tramitam duas (02) ações que guardam entre si identidade entre a 

causa de pedir e pedido, sendo certo, ainda, que o presente feito é mais 

recente que o feito nº 1005315-47.2016.8.11.0002 em trâmite na 2ª Vara 

Cível de Várzea Grande/MT, conforme consulta realizada no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso[1]. Nesse passo, os § 2.º e 3.º, do art. 

337, do Código de Processo Civil definem o instituto da litispendência, que 

nada mais é do que a identidade entre os três (03) elementos da ação, 

quais sejam partes, causa de pedir e pedido. Com efeito, nos autos nº 

1005315-47.2016.8.11.0002 em trâmite na 2ª Vara Cível desta comarca, a 

parte autora direcionou o seu pedido em face da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, visando à obtenção da verba indenizatória 

relativo ao sinistro descrito nestes autos. Registre-se que qualquer 

seguradora que integre o consórcio do seguro DPVAT é responsável pelo 

pagamento das indenizações securitárias, fato que, a toda evidência, 

impede o ajuizamento de ações contendo o mesmo objeto e a mesma 

causa de pedir, ainda que em face de outra seguradora. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DE 

INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Coisa julgada. 

Tendo em vista a responsabilidade solidária das seguradoras integrantes 

do consórcio do seguro DPVAT quanto ao pagamento das indenizações, o 

anterior ajuizamento de ação de cobrança visando o recebimento do valor 
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indenizatório, ainda que contra outra seguradora, configura hipótese de 

coisa julgada. Exegese dos arts. 502 e 508, ambos do NCPC. Sentença 

mantida. 2. Sucumbência recursal. Honorários advocatícios majorados, 

nos termos do art. 85, § 11, do NCPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70071284129, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/11/2016) Sendo assim, 

havendo identidade de causa de pedir e pedido entre a presente demanda 

e os autos nº 1005315-47.2016.8.11.0002, o que inclusive foi reconhecido 

pela parte autora, aliado ao fato de que as demandas foram ajuizadas em 

face de seguradoras que integram o consórcio do Seguro DPVAT, sendo 

elas responsáveis pelo pagamento da indenização, imperioso reconhecer 

a ocorrência da litispendência. Essa inteligência, aliás, encontra amparo no 

seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FACE AO 

RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA DA 

SENTENÇA COM O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – 

DESCABIMENTO – REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA 

– IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO 

ART. 337, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. Constatada a 

identidade de partes, causa de pedir e pedido, entre a presente ação e 

outra anteriormente ajuizada, consoante previsão no art. 337, § 2º, do 

CPC/2015, a manutenção da decisão que reconheceu a ocorrência da 

litispendência se trata de medida imperativa.” (Ap 4215/2017, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017). Portanto, 

diante da ocorrência da litispendência, a extinção do presente feito é 

medida que se impõe, uma vez que sua distribuição ocorreu no 

09.08.2017, ou seja, posteriormente a distribuição da ação n. 

1005315-47.2016.8.11.0002 ocorrida em 30.11.2016 (informações obtidas 

do site do TJMT). Posto isso, julgo extinta a presente sem resolução do 

mérito, na forma do inciso V, do art. 485, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, do Código de 

Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiário da 

justiça gratuita. Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Acesso 

em: .
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001466-96.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP RÉU: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc., Espaço Imóveis Administração e 

Serviços Eirelli propôs a presente ação de obrigação de fazer cumulada 

com danos morais em face de Banco Itaú S.A., sustentando, em síntese, 

que em novembro/2010 adquiriu um veículo Azera, o qual foi parcelado em 

36 (trinta e seis) vezes pelo Banco ItauCard, sendo que uma vez quitado o 

financiamento foi efetuada a baixa no gravame. Contudo, aduz que foi 

realizado novo financiamento envolvendo o veículo, este com a parte 

requerida, em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 2.069,65 (dois mil, 

sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), com início em 

09/01/2014 e término em 09/12/2015. Aduz que uma vez pagas as 

parcelas não conseguiu obter o CRLV/DUT do veículo, uma vez que a 

parte requerida não apresentou a quitação ou novo gravame, tendo 

procurado solucionar o problema administrativamente, a fim de que a 

requerida realizasse a baixa do gravame, porém sem êxito. Assim, 

requereu a concessão de tutela de urgência, visando a baixa no gravame 

do automóvel. No mérito requerer que o requerido seja obrigado a realizar 

a baixa do gravame com a consequente condenação deste ao pagamento 

de uma indenização pelos danos morais suportados no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos de ids. 11943223 a 

11943251. Em decisão de id. 12221501 o pedido liminar foi deferido. A 

audiência de conciliação restou inexistosa (id. 13356168). Em seguida, em 

virtude do não cumprimento da liminar deferida nos autos a multa fixada na 

decisão inicial foi majorada (id. 13613293). O requerido apresentou defesa 

(id. 13686442), aduzindo em síntese, que a exclusão do registro do 

gravame do CRV do veículo não ocorreu por inércia da parte autora em 

não realizar a regularização da documentação. Aduz que para realizar a 

baixa do gravame deveria ser emitido um novo Certificado de Registro do 

Veículo em nome da parte autora informando a alienação fiduciária, porém 

o veículo encontra-se registrado em nome do antigo proprietário com 

restrição de alienação em favor do Itaú Unibanco, referente ao primeiro 

financiamento. Ainda, afirma que a autora não cumpriu com a sua 

obrigação de transferência do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, razão 

pela qual nunca constou no Certificado de Registro do Veículo a restrição 

de alienação fiduciária em seu nome, fato este que impossibilita a baixa do 

gravame. Ressalta também a inexistência de dever de indenizar e impugna 

o valor pretendido a título de indenização, requerendo ao final a 

improcedência dos pedidos formulados na inicial. Instada a se manifestar, 

o autor ratificou “in totum” os termos da petição inicial (id. 13981607). As 

partes informaram nos ids. 14102012 e 14334971 não possuirem 

interesse na produção de outras provas. Após vieram-me os autos 

conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Pretende a autora que o requerido proceda com a baixa do 

gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo descrito na inicial, 

bem como a condenação deste ao pagamento de uma indenização a título 

de danos morais, tendo em vista que a instituição financeira não promoveu 

a baixa do gravame na documentação do veículo mesmo após ter ocorrido 

a quitação do contrato de financiamento. Pois bem, da análise dos autos, 

restou incontroverso que a autora promoveu o pagamento integral do 

financiamento obtido junto a requerida referente ao veículo descrito nos 

autos, uma vez que a própria parte requerida sequer impugna tal alegação 

em sua contestação. Verifico, ainda, que mesmo ocorrendo a quitação do 

contrato de financiamento celebrado entre as partes a requerida deixou de 

promover a baixa do gravame na documentação do veículo dado em 

garantia ao contrato, conforme se observa pelo extrato do veículo junto ao 

Detran de id. 11943226. O requerido em sua contestação limitou-se a 

afirmar que a baixa do gravame não ocorreu em virtude da autora não ter 

emitido após o financiamento novo Certificado de Registro do Veículo 

contendo a informação da existência de alienação fiduciária, fato este que 

necessitaria um novo procedimento administrativo de transferência do 

veículo para que pudesse ser emitido novo Certificado de Registro do 

Veículo, o que não foi realizado. Nesse contexto, analisando os autos, 

verifico que a razão está com a requerente, isso porque, diferentemente 

do que alega o requerido houve sim a emissão de Certificado de Registro 

do Veículo em nome da autora, constando inclusive a alienação do bem em 

favor da instituição requerida, conforme se observa do Certificado de 

Registro do Veículo emitido em 20/05/2016 no id. 11943251. Ademais, a 

obrigação de providenciar a baixa de gravame oriunda da alienação 

fiduciária, como na espécie, é do agente financeiro, à luz do disposto nos 

arts. 7º e 9º da Resolução n. 320 do CONTRAN - Conselho Nacional de 

Transito, in verbis: “Art. 7º O repasse das informações para registro do 

contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, 

mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos 

ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade 

técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao 

meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso 

de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.” “Art. 9º Após o 

cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora 

providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do 

gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo 

estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” Nesse 

sentido colho aresto recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO DEVEDOR - BAIXA DO GRAVAME – 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PRAZO MÁXIMO 

DE 10 DIAS – RESOLUÇÃO 320 DO CONTRAN – (...) - RECURSO 

IMPROVIDO. 1- A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da 
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alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 

dias, conforme dispõe o art. 9º da Resolução n. 320, de 05/06/2009, do 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. (...)” (Ap, 27922/2013, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/07/2014, Data da publicação no DJE 14/07/2014). Portanto, 

não pairam dúvidas de que ao requerido competia a obrigação de 

proceder com a baixa do gravame incidente sobre o veículo em questão, o 

que não foi realizado por ele mesmo após a quitação do referido contrato 

de financiamento. À guisa desses fatos, a manutenção indevida de 

gravame em veículo cujo contrato de financiamento já se encontrava 

devidamente quitado, deve ser considerado ato ilícito, cumprindo a 

requerida arcar com a correspondente indenização por danos morais, 

desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva, 

como prescreve o art. 14 do CDC. “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Ademais, são notórios os transtornos causados a 

requerente ante a manutenção do gravame no seu veículo, diga-se, que 

perdurou por lapso temporal excessivo, a impedindo de, nesse período, 

efetuar a eventual alienação do bem. Ademais, sendo certo que o ato ilícito 

do requerido acabou por gerar uma série de transtornos e dissabores 

vivenciados pela autora que ficou por considerável tempo impossibilitada 

de exercer seu direito de proprietária sobre o veículo em questão, fato 

este que não pode ser considerado como mero aborrecimento. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO – ACORDO JUDICIAL - QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DA 

RESTRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS DE EXCLUSÃO FORMULADOS 

NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDOS – COMPROVAÇÃO - 

DECURSO DE LONGO PERÍODO – PERMANÊNCIA DO NOME NOS 

CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL 

EVIDENCIADO – VALOR VALOR CONDIZENTE COM O DANO 

PROVOCADO – RECURSO DESPROVIDO. A inércia da financeira em 

promover a baixa no gravame do veículo, após o transcurso de tempo 

considerável da quitação integral do bem, provoca transtorno significativo, 

ensejador do dano moral, máxime quando comprovado que a vítima não 

economizou esforços na tentativa de solucionar o problema na esfera 

administrativa. A manutenção indevida de nome nos organismos de 

proteção ao crédito, após quitação do contrato gera o dever de indenizar 

por dano moral.” (TJ/MT -Ap, 14989/2014, DESA.SERLY MARCONDES 

ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/10/2014, Data da 

publicação no DJE 13/10/2014.) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS 

INTEGRAL QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – (...) - RECURSO DESPROVIDO. 1. A demora 

injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha 

na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular 

alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero 

aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. (...)” (Ap, 

92066/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 09/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013). No que 

diz respeito a fixação pecuniária do dano moral, ressalto que 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 do requerido, as condições 

econômico-financeiras das partes e os transtornos experimentados pela 

autora, que ficou impossibilitado de usufruir do veículo e diante do lapso 

de tempo que gravame se manteve indevidamente inserido no documento 

do veículo descrito na inicial, considero que a quantia equivalente R$ 

10.000,00 (dez mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável. 

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização 

por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[2]. 

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). 

Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a 

gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem 

deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento fácil[3]”. Assim 

sendo, pelos fundamentos acima, julgo procedentes os pedidos 

formulados na inicial para determinar que o requerido promova a baixa do 

gravame de alienação fiduciária existente no portuário do veículo descrito 

nos autos de forma definitiva, bem como condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 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), com fundamento no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da 

causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos 

serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC). Após, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora, no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. 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. [3] 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002834-43.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MANOEL CESAR APARECIDO TEIXEIRA RÉU: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Manoel Cesar Aparecido Teixeira promove ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais em face de Claro S/A, sustentando, em 

síntese, por motivos econômicos não conseguiu efetuar o pagamento das 

faturas, em consequência houve suspensão do serviço. Aduz que ao 

tentar efetuar o cancelamento, foi informado que se pagasse o valor de 

R$ 60,00 (sessenta reais) o serviço seria restabelecido em 24 (vinte e 

quatro) horas. Salienta que efetuou o pagamento e não houve o 

restabelecimento dos serviços, após verificar descobriu que o acordo 

tinha sido cancelado. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência, 

determinando que a parte requerida promova o restabelecimento dos 

serviços, bem como seja declarada indevida a cobrança e condenada a 

requerida ao pagamento referente a danos morais no importe de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Juntou documentos de ids. 12733861 a 

12733789. No id. 13590268 o pedido liminar foi indeferido. Citado, o 

requerido apresentou contestação acompanhada de documentos no ids. 

14469209 a 14469256, alegando que o autor possui a linha telefônica 

número 65-99296-8829 habilitada em seu nome no plano Claro Giga R$ 

54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) que se 

encontra suspensa desde 03/07/2018. Aduz que o valor de R$ 60,00 

(sessenta reais) noticiado pelo autor se refere a entrada de um acordo 

firmado com requerida em 07/12/2017 em virtude da sua inadimplência, 

sendo que restou acordado ainda o pagamento de mais 04 (quatro) 

prestações no valor de R$ 27,75 (vinte e sete reais e setenta e cinco 

centavos) mensais. Afirma que após o pagamento do valor de entrada em 

11/12/2017 a linha já se encontrava ativa, sendo esta suspensa apenas 

em 03/07/2018 em virtude do inadimplemento das demais parcelas do 

acordo. Assim, afirma que a suspensão dos serviços ocorreu por culpa 

exclusiva da parte não havendo que se falar em dano moral no caso 

concreto. Prossegue ressaltando a regularidade da suspensão e 
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cancelamento da linha em virtude da inadimplência, a inexistência de dano 

moral e alternativamente em caso de condenação alega que o valor de 

indenização deve ser fixado observando os critérios da razoabilidade. Ao 

final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Audiência de 

conciliação restou inexitosa (id. 14757633). Impugnação à contestação foi 

apresentada pela requerente no id. 14818626. Em seguida as partes 

informaram não possuir interesse na produção de outras provas além das 

já existentes nos autos (ids. 15001514 e 15215357). Após, os autos 

vieram-me conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. A ação foi ajuizada em 

razão do não restabelecimento dos serviços em linha telefônica de 

titularidade do autor, o qual afirma ter celebrado acordo com a requerida 

no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) para quitação de seus débitos, 

porém após realizar a quitação do valor acordado não teve os serviços 

restabelecidos em seu terminal telefônico. A despeito disso, analisando os 

autos, verifico que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe. Isso porque, a requerida em sua contestação informou que o valor 

do acordo celebrado entre as partes consistia em uma entrada no importe 

de R$ 60,00 (sessenta reais) com vencimento em 11/12/2017 e mais 04 

(quatro) prestações mensais sucessivas no valor de R$ 27,75 (vinte e 

sete reais e setenta e cinco centavos), porém a parte autora apenas 

realizou o pagamento do valor de entrada e deixou de adimplir as demais 

parcelas do acordo, razão pela qual realizou suspensão dos serviços 

contratados. Outrossim, tenho que restou incontroverso tal alegação, 

tendo em vista que não houve impugnação especifica por parte do autor a 

respeito da alegada inadimplência das demais parcelas do acordo. Dessa 

forma, conquanto o autor tenha em sua inicial afirmado que realizou o 

pagamento do acordo firmado com a requerida visando o restabelecimento 

dos serviços prestados, verifica-se que apenas ocorreu o pagamento 

parcial do pacto, conforme se observa dos documentos de ids. 1233830 e 

12733820. Ainda, observo que o serviço foi restabelecido após o 

pagamento da entrada do acordo, conforme se observa da fatura juntada 

nos autos no id. 14469236. Portanto, não restando demonstrado que o 

autor comprovou o pagamento das demais parcelas do acordo firmado 

com a requerida, a suspensão dos serviços de telefonia traduz exercício 

regular de direito por parte da operadora ré, não havendo falar, pois, em 

dano moral. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. LINHA TELEFÔNICA CANCELADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO QUE 

SE DEU REGULARMENTE. INADIMPLÊNCIA DA PARTE AUTORA. 

DEMANDADA QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

REQUERENTE NÃO LOGROU COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES, 

CONSOANTE O ART. 373, INCISO I, DO CPC. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” 

(Recurso Cível Nº 71007025281, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

13/09/2017) Dessa forma, diferentemente do que constou na petição 

inicial, a linha telefônica foi suspensa em virtude da existência de uma 

dívida inadimplida pela parte autora, razão pela qual a improcedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe. Com estas considerações e 

fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais da presente 

demanda proposta por Manoel Cesar Aparecido Teixira em desfavor de 

Claro S.A. ambos qualificados nos autos e em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Em atendimento ao princípio da 

sucumbência, condeno o autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, 

do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por 

ser beneficiário da justiça gratuita. Transitado em julgado, determino sejam 

os autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008622-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008622-72.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ELIZABETE DA SILVA MACIEL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Elizabete da Silva Maciel 

ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c inexistência de debito 

c/c pedido de danos morais com pedido de tutela provisória em desfavor 

da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, 

aduzindo, em síntese, que recebeu em sua residência uma fatura de 

energia elétrica no valor de R$ 19.831,89 (dezenove mil oitocentos e trinta 

e um reais e oitenta e nove centavos), referente ao consumo de 25.932 

KWh correspondente ao mês de agosto de 2017. Salienta que procurou a 

requerida e questionou a fatura emitida, porém em análise ao seu recurso 

administrativo a sua justificativa foi indeferida, sob a alegação de que em 

inspeção foi constado “desvio de energia do barramento da caixa 

CPREDE”. Afirma que não presenciou a inspeção realizada em seu 

medidor, bem como afirma que em razão de não ter realizado o pagamento 

da fatura questionada a requerida realizou o corte de energia, fato este 

que a obrigou a sair de sua residência. Assim, requereu liminarmente o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da fatura de 

agosto de 2017 no valor de R$ 19.831,89 (dezenove mil oitocentos e trinta 

e um reais e oitenta e nove centavos), que seja a requerida obrigada a 

instalar um novo relógio medidor em sua residência que se encontra sem 

aparelho, que seja emitida nova fatura referente ao mês de agosto de 

2017 observando o consumo efetivo de energia e a condenação da 

requerida em danos morais no valor de R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil 

oitocentos e cinquenta reais). Juntou documentos (id. 10765365). Na 

decisão de id. 10767587 o pedido liminar foi deferido. Realizada audiência 

de conciliação, esta restou inexitosa (id. 11808129). A requerida 

apresentou contestação no id. 11887161, que veio instruída com 

documentos de Ids. 11887202 a 11887165, alegando que por ocasião de 

uma inspeção realizada na UC n. 6/2502480-3, foi verificado que o 

medidor apresentava irregularidade, razão pela qual realizou a revisão no 

faturamento do serviço prestado que resultou ao equivalente de 28.404 

KWh no valor de R$ 19.831,89 (dezenove mil oitocentos e trinta e um reais 

e oitenta e nove centavos). Nesse passo, afirma que expediu o 

competente termo de ocorrência e inspeção de n. 601550, o qual reúne o 

máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no 

equipamento, que culminou com o encaminhamento do aparelho para 

perícia técnica que reprovou o medidor. Assim, afirma que a cobrança 

discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita referente 

ao período em que havia uma irregularidade no sistema (agosto/2016 a 

fevereiro/2017) e a autora pagava menos pelo que consumia. Salienta que 

os termos de ocorrência emitidos pelos funcionários da ré não constituem 

em simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por 

concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade 

e legitimidade. Insurgiu-se em face do pedido de danos morais, 

requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 12113847. Em seguida, a 

parte requerente manifestou acerca das provas que ainda pretendia 

produzir no id. 13917897 e a requerida manifestou seu desinteresse na 

produção de outras provas além das já produzidas nos autos no id. 

13935433. No id. 15222067 a autora manifestou sobre os documentos 

juntados pela requerida e após os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, 

inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a 

prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além 

das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Do mérito O ponto 

fundamental da presente demanda consiste em saber se a parte autora é 

responsável pelo débito no valor R$ 19.831,89 (dezenove mil oitocentos e 

trinta e um reais e oitenta e nove centavos), referente à recuperação de 

consumo do lançada na fatura de agosto de 2017 apurada a partir de 

vistoria realizada pela requerida no medidor de consumo da UC em nome 

da requerente. Pois bem, ao compulsar os autos, verifica-se que o 

medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado em 21/10/2016, 

conforme termo de ocorrência de Id. 601550. Conquanto a requerida tenha 
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efetuado vistoria na unidade consumidora da autora, certo é que esta não 

foi devidamente cientificada de tal procedimento, conforme se observa do 

Termo de Ocorrência e Inspeção juntado no Id. 13935428, de modo que 

pudesse impugná-lo na ocasião da sua realização, ou ao menos tomar 

conhecimento do procedimento administrativo realizado, pois verifica-se 

que o referido termo de ocorrência foi assinado por um terceiro estranho a 

lide. Portanto, a vistoria levada a efeito pela requerida foi realizada de 

forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade 

consumidora da autora apresentava algum defeito que justificasse a 

recuperação de consumo. Devo ainda consignar que a presunção de 

veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção não é absoluta, mas 

relativa, principalmente quando realizada de forma unilateral, sem o 

acompanhamento da parte adversa, como ocorreu no caso concreto. 

Portanto, não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria 

realizada pela requerida em razão de não ter sido oportunizada a sua 

impugnação, principalmente, quando não foram observados os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, 

vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial proferido recentemente 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RAC - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida. “(TJMT - 

Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) Assim, não se pode impor a requerente o pagamento dos R$ 

19.831,89 (dezenove mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta e nove 

centavos), referente à recuperação de consumo lançada na fatura de 

agosto de 2017, devendo tal débito ser declarado inexistente em 

decorrência dos fatos acima narrados. Do dano moral Destarte, a guisa 

destes fatos, a cobrança indevida de valores, bem como a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na residência da autora, deve ser 

considerado ato ilícito, cumprindo a requerida arcar com a correspondente 

indenização por danos morais, desmerecendo qualquer importância ao 

elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta 

hipótese, é evidentemente objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC. “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, são 

notórios os transtornos causados a requerente ante a falha na prestação 

de serviço pela requerida, posto que ao emitir a fatura indevida e 

suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da autora, 

gerou uma insegurança para ela, ferindo o seu equilíbrio emocional, na 

condição de consumidor de energia elétrica, bem este essencial a vida 

moderna, tanto que seu fornecimento está sujeito a continuidade, 

dispensando maiores considerações sobre o assunto. A propósito, colho 

o seguinte julgado: “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO 

UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – 

INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO 

PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o 

valor apurado unilateralmente. A imputação de fraude, acrescida de 

cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura 

o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano 

moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com 

bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade 

com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à 

capacidade econômica das partes. Uma vez reformada a sentença, há 

que se inverter o ônus sucumbencial.” (TJMT - Ap 119981/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) Assim, reconhecida a 

existência do dano moral causado a requerente, cumpre-me agora 

examinar somente a questão da fixação de seu valor. Nesse ponto, mister 

se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos 

dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão” (in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15). Nestes termos, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições 

econômico-financeiras da parte autora e da requerida, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho como 

justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por danos 

morais não é o enriquecimento da parte autora e tampouco o 

empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e 

pedagógico. Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexigibilidade da cobrança 

da fatura no valor de R$ 19.831,89 (dezenove mil oitocentos e trinta e um 

reais e oitenta e nove centavos) referente ao mês de agosto de 2017; b) 

determinar que a requerida emita nova fatura referente ao mês de agosto 

de 2017 levando-se em consideração a média de consumo dos últimos 12 

(doze) meses anteriores a fatura questionada com o consumo; c) 

determinar que a requerida promova a instalação de um novo relógio 

medidor na residência da autora e, d) condenar a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

em favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a 

partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, por consequência, 

convalido a liminar deferida nos autos. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e na verba honorária, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação 

probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da 

prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2º, do art. 85). 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005461-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES (ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA (ADVOGADO(A))

ODAIR JESUS SANTANA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005461-54.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ODAIR JESUS SANTANA NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT movida por Odair Jesus Santana Nascimento 

em desfavor Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT. Após o 

trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos autos e 

informou o depósito do valor de R$ 1.741,22 (Id. 15261665). Em seguida a 

parte autora manifestou concordância com o valor depositado em juízo 
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pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em seu favor (Id. 

15281350). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em 

juízo pelo requerido serviu para adimplir o débito, conforme se observa no 

Id. 15261665. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no 

Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em 

seguida arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001524-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MATHEUS APARECIDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001524-36.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MATHEUS APARECIDO DE OLIVEIRA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT movida por Matheus Aparecido de Oliveira 

Rodrigues em desfavor Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Após o 

trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos autos e 

informou o depósito do valor de R$ 4.598,92 (Id. 14694378). Em seguida a 

parte autora manifestou concordância com o valor depositado em juízo 

pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em seu favor (Id. 

15188312). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em 

juízo pelo requerido serviu para adimplir o débito, conforme se observa no 

Id. 14694378. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no 

Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em 

seguida arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JAILSON RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001563-33.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JAILSON RODRIGUES DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT movida por Jailson Rodrigues de Moraes em desfavor Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Após o trânsito em julgado da sentença a 

requerida compareceu aos autos e informou o depósito do valor de R$ 

3.330,62 (Id. 13475526). Em seguida a parte autora manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo pela requerida e pugnou 

pela expedição de alvará em seu favor (Id. 15187925). Após os autos 

vieram conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é 

de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, 

uma vez que o valor depositado em juízo pelo requerido serviu para 

adimplir o débito, conforme se observa no Id. 13475526. Posto isso, 

declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da 

satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado 

em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, 

expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007043-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIELSON OLIVEIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007043-89.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: GENIELSON 

OLIVEIRA DA CRUZ Vistos, etc. Trata-se de execução de título 

extrajudicial promovido por MRV Engenharia e Participações S/A em 

desfavor de Genielson Oliveira da Cruz, todos devidamente qualificados 

nos autos. As partes, por meio da petição de Id. 12469592, informaram 

que celebraram acordo, requerendo a sua homologação com a 

consequente suspensão do feito até o cumprimento do pacto. Em seguida 

o acordo foi homologado e determinada a suspensão do feito (Id. 

12795984). No Id. 15339411 a parte exequente informou que houve o 

cumprimento do acordo por parte do executado, razão pela qual requereu 

a extinção do feito. Após vieram-me os autos conclusos para deliberação. 

É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da 

satisfação da obrigação, uma vez que houve o cumprimento do acordo, 

conforme se observa do tero da petição de Id. 15339411. Posto isso, 

declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De 

conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e 

art. 925, ambos do CPC). Custas pela executada e verba honorária na 

forma pactuada. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e 

após, deem-se baixas e arquivem-se. P.I.C. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001917-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA GOMES FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001917-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA GOMES FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA REGINA DE SOUZA (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))
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GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA REGINA DE SOUZA (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001200-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

OVIDIA DE SOUZA TEODORO (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001200-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

OVIDIA DE SOUZA TEODORO (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CESAR DE LIMA (AUTOR(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CESAR DE LIMA (AUTOR(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001859-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BARCELOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005053-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIONETE MARIA DE ABREU (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))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005053-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIONETE MARIA DE ABREU (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))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009387-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MENIRTO DOMINGOS DE SOUZA (AUTOR(A))

MONICA DE PAULA MOTERANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004087-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

SC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (RÉU)

INES YATSUDA SAKIAMA NERES DA CUNHA (RÉU)

CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007240-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MARTINS CORREIA (AUTOR(A))

AGLAIR FRANZONI SUZUKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007580-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS NEVES CAMARGO (REQUERENTE)

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004689-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIANE MELANIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004689-57.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que, a parte autora atribuiu 

ao valor da causa à importância de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), 

contudo, da análise dos pedidos, constato que fora requerido a 

inexistência dos débitos. E, segundo inteligência do art. 292, VI, do CPC, 

292. “O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e 

será: (...) VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles;” Pois bem. Por 

tratar-se de pedidos cumulativos, o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao pedido de inexigibilidade do débito objeto da lide, somado 

com o montante pleiteado pela indenização de danos morais. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando 

as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único, do NCPC): 1. Regularizar o valor atribuído à causa. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422106 Nr: 23121-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM MARIA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32.349/SC, JANINE GIRARDI - OAB:39458/SC

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para apresentar manifestação acerca da 

petição juntada às fls. 203/206, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 330334 Nr: 26626-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTK MARTELOS HIDRÁULICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se a respeito da carta de 

citação devolvida à fl 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390408 Nr: 5600-91.2015.811.0002

 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: WANDERLEY OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406070 Nr: 14585-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN SILVEIRA ZACARKIM, JOSUE FERREIRA DO 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE FERREIRA DO CARMO, WILLIAN 

SILVEIRA ZACARKIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, ERMESON DE OLIVEIRA 

CORREA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:MT 9.439-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - OAB:MT 

4.062

 INTIMAÇÃO das partes para que especifiquem as provas que porventura 

ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 341919 Nr: 9467-29.2014.811.0002

 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: Sbaraini, Sbaraini & Peruzzo - Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroger Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RESINA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:4504/MS, LEANDRO GREGORIO DOS SANTOS - 

OAB:OABMS14213, TELMA VALERIA C. MARCON - OAB:OABMS6355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a devolução, por duas vezes, das cartas enviadas 

para citação do requerido, procedo à INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

se manifestar e requerer o que enteder de direito, no prazo de 10 

(dez)dias, nos termos da determinação de fl 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 310051 Nr: 6078-70.2013.811.0002

 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: AUGUSTO RIBEIRO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NOGUEIRA AMORIM, MARIA 

ESMERALDA VALÉRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AUGUSTO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 

9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a devolução das cartas enviadas para citação dos 

requeridos, procedo à INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para se manifestar e 

requerer o que enteder de direito, no prazo de 10 (dez)dias, nos termos 

da determinação de fl 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 390408 Nr: 5600-91.2015.811.0002

 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: WANDERLEY OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Certifico que o advogado da parte Autora indicado para receber 

intimação, não estava cadastrado no Sistema Apolo, o que foi regularizado 

nesta data, motivo pelo qual encaminho o movimento "Com Resolução do 

Mérito->Procedência em Parte", de 14/08/2018, para nova publicação: 

"Vistos, etc. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com base no art. 487, I, do NCPC, a fim de condenar a empresa requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), ao autor, a título 

de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. 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): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 331928 Nr: 676-71.2014.811.0002

 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: TORK SUL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTK MARTELOS HIDRÁULICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se a respeito da carta de 

citação devolvida à fl 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393407 Nr: 7431-77.2015.811.0002

 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: ANDERSON LUIZ 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca da petição juntada às 

fls. 115/116, no prazo de 30 (trinta) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006907-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE PERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006907-92.2017.8.11.0002 

Vistos. À vista da ausência de comprovação da citação/intimação dos 

requeridos para comparecimento na audiência de conciliação designada e 

diante do petitório de Id. 15042941, REDESIGNO o ato para o dia 29 de 

outubro de 2018 às 17h00min, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, 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 aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. Várzea 

Grande, 11 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006858-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUSELIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319 e 320 do 

NCPC), de modo que DETERMINO ao procurador da parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando nos autos cópia do 

indeferimento administrativo. Decorrido o prazo, cumprida, ou não, a 

diligência, tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388448 Nr: 4379-73.2015.811.0002

 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: ELIZABETH FATIMA SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MINICIPAIS DE VÁRZEA GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 284247 Nr: 3260-82.2012.811.0002

 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: EMILZA DA COSTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 384 de 430



Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 340609 Nr: 8412-43.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO LISBOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 423240 Nr: 23677-51.2015.811.0002

 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: SALVADOR SAMPAIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10003/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MICHELE TAQUES PEREIRA BAÇAN, médica, devidamente inscrita no 

CRM/MT sob o nº 5752, com endereço profissional em Cuiabá- MT, 

honrada com sua nomeação como perita nos Autos nº 

23677-51.2015.811.0002, Código 423240, vem respeitosamente a 

presença de Vossa Excelência, designar data para a realização de perícia 

médica para comprovação da (in)capacidade laborativa.

 Requer, que cientifiquem as partes, que a perícia será realizada no dia 11 

de outubro de 2018 às 17:30 horas, no endereço Rua Barão de Melgaço, 

edifício Work Tower, 9º andar, sala 908. Devendo o(a) autor(a) 

comparecer à perícia médica de posse de todo e qualquer exame 

complementar que tenha realizado (antigo e recente), as receitas e 

medicações em uso atual, para embasar o laudo pericial, sob pena de 

julgar a prova prejudicada. Deverá o paciente chegar meia hora antes e 

apresentar uma cópia Xérox desses exames, para serem anexados ao 

laudo e trazer o filme das imagens e não somente o laudo. Intime-se os 

respectivos advogados, para acompanhamento dos trabalhos.

Nestes termos.

P. Deferimento.

Cuiabá, 19 de setembro de 2018.

MICHELE TAQUES PEREIRA BAÇAN

CRM/MT 5752

MÉDICA PERITA DO JUÍZO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 423240 Nr: 23677-51.2015.811.0002

 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: SALVADOR SAMPAIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10003/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono estes autos para INTIMAR as Partes, por seus 

Procuradores, acerca da perícia médica agendada para o dia 11/10/2018 

às 17h30min . Consultório Médico endereço: Rua Barão de Melgaço, 

edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro Cuiabá- MT

 Arleci Benevides da Silva

 Aux. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 335451 Nr: 3923-60.2014.811.0002

 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: ADILES MARIA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 426896 Nr: 25593-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI CORREIA DE MELO, ALEXSANDRA DA SILVA 

DIAS, ESTEVÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, DORACY NUNES DA GUIA, 

MONICA LEITE DELGADO, VERA MARIA SANTANA E SILVA BORTOLUZZI, 

ZILDA BRAGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 412074 Nr: 17839-30.2015.811.0002

 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: SÔNIA VIDOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 310913 Nr: 6974-16.2013.811.0002

 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: VALDETE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 435514 Nr: 4344-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA NEVES DE CAMPOS, JUAREZ VALDEVINO 

PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 412231 Nr: 17908-62.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIMAL FRANCISCO E MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARRUDA DE LEMOS - 

OAB:OABMT 18363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 349315 Nr: 15285-59.2014.811.0002

 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: MARILENE LOANGO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345340 Nr: 12143-47.2014.811.0002

 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: EZANILDES MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330520 Nr: 26825-41.2013.811.0002

 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: MAURILIO DE SANT' ANA MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 379252 Nr: 26198-03.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETH TEIXEIRA PEZZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - 

OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 346316 Nr: 12892-64.2014.811.0002

 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: RITA MARCIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006175-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. GISELE CRISTINA DO NASCIMENTO, devidamente qualificada nos 

autos, impetrou Mandado de Segurança contra ato do SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande e estar lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer, desde 30.4.2002, no cargo de agente de segurança e 

manutenção (vigia), conforme documentos juntados aos autos. 

Argumentou que o Estatuto e o Plano de Carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea 

Grande/MT são regidos pelas Leis Complementares n. 3.797/2012 e n. 

4.007/2014 e, com base nessa legislação, em 6.5.2015 e em 11.10.2016 

ingressou com pedido de progressão na carreira para o nível 6, classe D, 

porém o pedido nunca foi apreciado. Alega estar sofrendo prejuízo 

profissional e financeiros por conta da inércia do impetrado e, por essa 

razão, pugnou, em sede liminar, fosse efetuada a sua progressão em 5 

(cinco) dias ou que ao menos seja analisado o pedido administrativo. Pede, 

ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros do enquadramento 

retroativos desde à data da ilegalidade cometida, com juros e correção 

monetária. A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi 

parcialmente deferida no sentido de determinar que o impetrado 

procedesse à análise do pedido administrativo da servidora. Em suas 

informações, o impetrado sustenta, inicialmente, a inadequação da via 

eleita em relação às férias e ao terço constitucional, alegando, no mérito, 

que a impetrante não faz jus ao enquadramento pretendido, uma vez que 

deve ser observado o interstício de 3 anos entre uma classe e outra, de 

modo que ela poderá ser elevada para o nível 6 em novembro de 2019. Por 

essa razão, pede a denegação da ordem. É o relatório. Decido. Cumprido 

até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe 

julgar o presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida 

lei, com a análise acerca da preliminar sustentada pelo impetrado 

consistente na inadequação da via eleita quanto ao pedido de pagamento 

de férias e do terço constitucional, cabendo assinalar que, ao contrário do 

afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça primeira é que 

os efeitos financeiros decorrentes de eventual reconhecimento de direito 

à promoção/enquadramento incidam sobre as férias, terço constitucional e 

décimo terceiro salário, de modo que não há falar em natureza de 

cobrança que assegure a inadequação da via eleita. Fica, portanto, 

rejeitada a preliminar. Quanto ao mérito, cumpre salientar que a questão a 

ser enfrentada no presente mandamus, como visto acima, reside na 

aferição do apontado direito da impetrante de obter a progressão na 

carreira da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como merendeira, 

sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o 

recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, tendo em 

vista a verificação do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis 

Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. 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 a autora ingressou no serviço público em 

30.4.2002 (Id. 9394464), alcançando 3 anos de serviço em 30.4.2005, 

mais 3 anos em 30.4.2008, mais 3 anos em 30.4.2011, mais 3 anos em 

30.4.2014 e, por fim, mais 3 anos em 30.4.2017, a pretendida progressão 

para o nível 6 já deveria ter ocorrido desde 2017, de forma automática. De 

igual modo, faze ela jus à elevação para a classe D, pois comprovou 

satisfatoriamente ter concluído curso de Licenciatura em Pedagogia e 

Pós-graduação em Educação Infantil na Primeira Infância e Anos Iniciais 

(Id. 9394450), tendo pleiteado sua progressão em 6.5.2015, sem, contudo, 
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obter resposta, não podendo ser prejudicada pela inércia do réu. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado no presente Mandado de 

Segurança, a fim de conceder a segurança à impetrante Gisele Cristina do 

Nascimento, ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional 

da servidora, promovendo-a para o Nível 6, a partir de 30.4.2017, para a 

classe C a partir da data do requerimento administrativo (6.5.2015) e para 

a classe D a partir de 6.5.2018, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis 

ns. 7.397/2012 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme 

dispõe o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a 

contar do ajuizamento da ação, também a partir do trânsito em julgado, 

com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, 

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]. Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto 

no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com 

fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remetam-se os autos ao 

egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da sentença, em 

nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para 

recurso voluntário. P. R. I. Cumpra-se. [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: 1004530-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR SEONACA (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JUNIO CESAR SEONACA DE ARAUJO, devidamente qualificado 

nos autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” 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. Relata que atualmente 

está enquadrado no nível 4, classe B, com salário de R$ 1.571,34 (um mil, 

quinhentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), quando, na 

realidade, deveria estar no nível 5 desde junho de 2016, quando completou 

12 anos de serviço. Narra que em outubro de 2017 apresentou atestado 

de conclusão de curso superior, o que lhe confere direito de ser elevado 

para o nível C, o que, todavia, não foi feito pelo réu, causando-lhe perda 

salarial. Pede, pois, a condenação do réu a proceder à sua progressão 

para o nível 5 a partir de junho de 2016 e na classe C a partir de novembro 

de 2017, bem como a pagar as diferenças salariais correspondentes. 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 
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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. 13516906), 

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 anos), concluiu o nível superior 

em 19.9.2017, conforme certificado Id. 13516946. 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 novembro 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).
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Vistos. JUNIO CESAR SEONACA DE ARAUJO, devidamente qualificado 

nos autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” 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. Relata que atualmente 

está enquadrado no nível 4, classe B, com salário de R$ 1.571,34 (um mil, 

quinhentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), quando, na 

realidade, deveria estar no nível 5 desde junho de 2016, quando completou 

12 anos de serviço. Narra que em outubro de 2017 apresentou atestado 

de conclusão de curso superior, o que lhe confere direito de ser elevado 

para o nível C, o que, todavia, não foi feito pelo réu, causando-lhe perda 

salarial. Pede, pois, a condenação do réu a proceder à sua progressão 

para o nível 5 a partir de junho de 2016 e na classe C a partir de novembro 

de 2017, bem como a pagar as diferenças salariais correspondentes. 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 
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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. 13516906), 

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 anos), concluiu o nível superior 

em 19.9.2017, conforme certificado Id. 13516946. 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 novembro 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).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007837-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JESUS DE ARRUDA (IMPETRANTE)

HELCIO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 5ª CIRETRAN VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos, ROBSON JESUS DE ARRUDA, devidamente qualificado nos autos, 

impetrou “Mandado de Segurança” contra ato ilegal emanado do CHEFE DO 

5º CIRETRAN, Sra. Antônia Ana Sampaio de Ancheita, também qualificada 

nos autos, no qual se alega, em síntese, ser proprietário do veículo 

SANDERO EXP, Ano/Modelo 2010/2010, Placa NJE 8702, RENAVAM nº 

00195951999, Chassi 93YBSR7RHAJ426691, e que este ao procurar o 

CIRETRAN para proceder ao licenciamento obrigatório de seu veículo, foi 

impedido de fazê-lo por exigência de prévio pagamento da multa pendente. 

Argumenta-se que o impetrante só teve conhecimento da multa quando do 

ato do licenciamento. Sustenta-se que a vinculação do pagamento da 

multa ao licenciamento ou transferência do veículo fere os preceitos 

constitucionais da ampla defesa e invoca-se ensinamentos da doutrina e 

da jurisprudência para pleitear, em sede de liminar, ordem que assegure o 

impetrante o licenciamento anual do veículo. Junta-se documentos. É o 

relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016, de 7.8.2009, que 

ao despachar a inicial, o juiz ordenará “(...) que se suspenda o ato que 

deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”. Mais 

usualmente conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente, indispensável é a constatação desses dois requisitos 

para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em mandado de 

segurança. No caso dos autos, pelo que se infere do sucinto relatório, o 

impetrante se arvora no argumento de que o impetrado condicionou o 

licenciamento de seu veículo ao pagamento de supostas multas 

pendentes, em flagrante afronta à legalidade, já que não exerceu o direito 

constitucional de ampla defesa. Tenho, no entanto, numa análise de 

preâmbulo, que não há, em princípio, nenhuma ilegalidade, mas obediência 

irrestrita à lei, na exigência do pagamento das multas decorrentes das 

infrações de trânsito para o licenciamento do veículo, conforme pacífico 

entendimento da jurisprudência, inclusive a deste Estado, desde que 

revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade, ou seja, 

desde que cumpridas normas concernentes à regular notificação do 

responsável pelo veículo infrator, a fim de assegurar-lhe a oportunidade 

do contraditório e da ampla defesa. No caso ora analisado, o impetrante 

sustenta só ter tido conhecimento das multas cobradas no momento do 

licenciamento de seu veículo. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da 

Súmula 127 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal 

condicionar a renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em 

casos assim, pela constatação de direito líquido e certo amparado por 

mandado de segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO 

DA AUTUAÇÃO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. 

SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir a existência ou não de direito líquido e certo à 

concessão da segurança demanda exceder os fundamentos 

colacionados no acórdão combatido, com a incursão no conteúdo 

fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em 

recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de 

Justiça. 2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que é ilegal, como condição para o licenciamento do veículo, a 

exigência do pagamento de multa imposta sem prévia notificação ao 

infrator para defender-se em processo administrativo. Não havendo a 

prévia e regular notificação ao infrator, para fins de defesa, tem garantido 

o direito de renovar licenciamento de veículo com multas pendentes de 

pagamento. Aplicação do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado". (STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º 

Turma – rel. Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011). 
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“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS — 

EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA 

DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE. Somente é exigível o prévio 

pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o 

requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o 

atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. Sentença ratificada.” 

(TJ/MT - ReeNec 88386/2016 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos 

da Costa, j. 16.8.2016, p. DJE 30.8.2016) Como se vê, condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, é ato ilegal e fere 

o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Daí a fumaça 

do bom direito. O perigo da demora também se mostra evidente na medida 

em que o impetrante se vê impossibilitado de trafegar com seu veículo. Em 

face do exposto, defiro o pedido liminar, ordenando ao impetrado que 

proceda ao imediato licenciamento do veículo do impetrante, 

fornecendo-lhe o Certificado de Registro de Licenciamento, 

independentemente do recolhimento da multa existente, sob pena de 

constituir crime de desobediência nos moldes do art. 26, da Lei 12.016/09. 

Cumprida a liminar, notifique-se a autoridade coatora, nos termos do art. 

7º, I, da Lei nº 12.016/09, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem 

informações. Em seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, 

ouvindo-se o Ministério Público em 10 (dez) dias. Ao final, conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007837-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JESUS DE ARRUDA (IMPETRANTE)

HELCIO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 5ª CIRETRAN VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos, ROBSON JESUS DE ARRUDA, devidamente qualificado nos autos, 

impetrou “Mandado de Segurança” contra ato ilegal emanado do CHEFE DO 

5º CIRETRAN, Sra. Antônia Ana Sampaio de Ancheita, também qualificada 

nos autos, no qual se alega, em síntese, ser proprietário do veículo 

SANDERO EXP, Ano/Modelo 2010/2010, Placa NJE 8702, RENAVAM nº 

00195951999, Chassi 93YBSR7RHAJ426691, e que este ao procurar o 

CIRETRAN para proceder ao licenciamento obrigatório de seu veículo, foi 

impedido de fazê-lo por exigência de prévio pagamento da multa pendente. 

Argumenta-se que o impetrante só teve conhecimento da multa quando do 

ato do licenciamento. Sustenta-se que a vinculação do pagamento da 

multa ao licenciamento ou transferência do veículo fere os preceitos 

constitucionais da ampla defesa e invoca-se ensinamentos da doutrina e 

da jurisprudência para pleitear, em sede de liminar, ordem que assegure o 

impetrante o licenciamento anual do veículo. Junta-se documentos. É o 

relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016, de 7.8.2009, que 

ao despachar a inicial, o juiz ordenará “(...) que se suspenda o ato que 

deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”. Mais 

usualmente conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente, indispensável é a constatação desses dois requisitos 

para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em mandado de 

segurança. No caso dos autos, pelo que se infere do sucinto relatório, o 

impetrante se arvora no argumento de que o impetrado condicionou o 

licenciamento de seu veículo ao pagamento de supostas multas 

pendentes, em flagrante afronta à legalidade, já que não exerceu o direito 

constitucional de ampla defesa. Tenho, no entanto, numa análise de 

preâmbulo, que não há, em princípio, nenhuma ilegalidade, mas obediência 

irrestrita à lei, na exigência do pagamento das multas decorrentes das 

infrações de trânsito para o licenciamento do veículo, conforme pacífico 

entendimento da jurisprudência, inclusive a deste Estado, desde que 

revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade, ou seja, 

desde que cumpridas normas concernentes à regular notificação do 

responsável pelo veículo infrator, a fim de assegurar-lhe a oportunidade 

do contraditório e da ampla defesa. No caso ora analisado, o impetrante 

sustenta só ter tido conhecimento das multas cobradas no momento do 

licenciamento de seu veículo. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da 

Súmula 127 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal 

condicionar a renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em 

casos assim, pela constatação de direito líquido e certo amparado por 

mandado de segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO 

DA AUTUAÇÃO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. 

SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir a existência ou não de direito líquido e certo à 

concessão da segurança demanda exceder os fundamentos 

colacionados no acórdão combatido, com a incursão no conteúdo 

fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em 

recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de 

Justiça. 2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que é ilegal, como condição para o licenciamento do veículo, a 

exigência do pagamento de multa imposta sem prévia notificação ao 

infrator para defender-se em processo administrativo. Não havendo a 

prévia e regular notificação ao infrator, para fins de defesa, tem garantido 

o direito de renovar licenciamento de veículo com multas pendentes de 

pagamento. Aplicação do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado". (STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º 

Turma – rel. Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011). 

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS — 

EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA 

DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE. Somente é exigível o prévio 

pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o 

requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o 

atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. Sentença ratificada.” 

(TJ/MT - ReeNec 88386/2016 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos 

da Costa, j. 16.8.2016, p. DJE 30.8.2016) Como se vê, condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, é ato ilegal e fere 

o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Daí a fumaça 

do bom direito. O perigo da demora também se mostra evidente na medida 

em que o impetrante se vê impossibilitado de trafegar com seu veículo. Em 

face do exposto, defiro o pedido liminar, ordenando ao impetrado que 

proceda ao imediato licenciamento do veículo do impetrante, 

fornecendo-lhe o Certificado de Registro de Licenciamento, 

independentemente do recolhimento da multa existente, sob pena de 

constituir crime de desobediência nos moldes do art. 26, da Lei 12.016/09. 

Cumprida a liminar, notifique-se a autoridade coatora, nos termos do art. 

7º, I, da Lei nº 12.016/09, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem 

informações. Em seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, 

ouvindo-se o Ministério Público em 10 (dez) dias. Ao final, conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001833-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANTONIA ALVES DE FREITAS SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, contra a sentença Id. 6058883, nos quais se alega haver 

omissão quanto a não observância ao disposto no § 4º, do art. 90, do 

CPC, no que se refere à redução da verba honorária no caso de 

reconhecimento do pedido de cumprimento da obrigação. Alega-se que, 

além de ter reconhecido o pedido, o embargante cancelou a CDA n. 

001829/06-A, cumprindo, assim, a sua obrigação, devendo a verba 

honorária ser reduzida pela metade. Instada a se manifestar, a embargada 

se opõe aos embargos. É o relatório. Decido. Os embargos foram 

apresentados tempestivamente, vez que protocolados em 16.5.2018, 

enquanto que a embargante registrou ciência da sentença em 4.5.2018, 

dentro, portanto, do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do 

antigo CPC, contado em dobro por se tratar de fazenda pública estadual, 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão na sentença, conforme 

sustentado. Razão assiste ao embargante em suas argumentações, pois 

não apenas concordou com o pedido formulado nos embargos à 

execução, como juntou CDA com o débito cancelado no momento da 

defesa, devendo ser aplicada a norma contida no art. 90, § 4º, do CPC, 

que prevê a redução da verba no caso de reconhecimento do pedido e 
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cumprimento simultâneo da prestação[1]. Parte inferior do formulário Desta 

feita, acolho os embargos propostos, dando-lhes provimento para retificar 

a sentença apenas no que se refere ao segundo parágrafo da parte 

dispositiva, que passará a conter o seguinte teor: “Com fundamento no art. 

85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno a parte exequente a pagar ao advogado 

da parte executada, a título de honorários de sucumbência, 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, que deverá ser reduzido pela metade 

(5%), em virtude do reconhecimento do pedido e cumprimento da 

obrigação, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.” Intimem-se. [1] “Se o réu 

reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir 

integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos 

pela metade.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004498-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos 

autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 17.12.2008, 

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. Relata que atualmente 

está enquadrado no nível 2, classe B, com salário de R$ 1.398,33 (um mil, 

trezentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), quando, na 

realidade, deveria estar no nível 4 a partir de dezembro de 2017, quando 

completou 9 anos de serviço. Pede, pois, a condenação do réu a proceder 

à sua progressão para o nível 4 a partir de dezembro de 2017, bem como 

a pagar as diferenças salariais correspondentes. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Em contestação, o réu diz que o autor não 

ostenta direito de ser enquadrado no nível 3 a partir de janeiro de 2015 e 

no nível 4 a partir de janeiro de 2018, pois quando da entrada em vigor da 

Lei n. 3.505/2010 ele foi devidamente enquadrado no nível 1, tendo sido 

elevado para o nível 2 em 2012, de modo que só adquiriu direito de 

enquadramento no nível 3 em novembro de 2016 e fará jus ao nível 4 

apenas em novembro de 2019, observando o interstício de 3 (três) anos 

em cada nível. Por essa razão, 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 o nível 4, 

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 17.11.2008 (Id. 13497738), 

alcançando 3 anos de serviço em 17.11.2011, mais 3 anos em 17.11.2014 

e, por fim, mais 3 anos em 17.11.2017, a pretendida progressão para o 

nível 4 já deveria ter ocorrido desde 2017, de forma automática. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de 

condenar o réu a proceder ao enquadrado do servidor no nível 4 a partir 

1.12.2017, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 
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específicos de promoção a que faz jus retroativas a 1.12.2014, observado 

o salário do nível 3, 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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008350-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE NAZARE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (RÉU)

 

Vistos... Não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a 

matéria exige maior dilação probatória, e inexistindo questões processuais 

a ser enfrentadas nesta fase processual, com fundamento no art. 357 do 

Código de Processo Civil, dou o feito por saneado, deferindo inicialmente 

apenas a produção da prova pericial pleiteada pela parte autora, 

prorrogando, por outro lado, a análise da necessidade da prova oral para 

após realização da perícia técnica. Fixo, como ponto controvertido, o 

alegado aumento excessivo do consumo de água na residência da autora, 

o que é resistido pelo réu, que atribui a elevação do consumo à ausência 

de bóia no reservatório de água. Logo, havendo divergência entre as 

partes acerca do assunto, com fulcro no art. 465 do CPC, nomeio como 

perito o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Edmilson Pinho de Sá 

(CREA/MT n. 200.255.704-7), com endereço na rua 43, n. 576, bairro Boa 

Esperança, Cuiabá/MT, para realização de perícia, a fim de atestar, 

tecnicamente, o noticiado consumo excessivo de água na residência da 

autora por meio de avaliação do hidrômetro ou qualquer outro tipo de 

levantamento/avaliação apto a apurar a real quantidade de água 

consumida pela autora, especialmente no período de janeiro de 2016 a 

novembro de 2017, podendo inclusive utilizar como parâmetro o consumo 

de vizinhos que residem na mesma rua, considerando que, segundo 

informado, era consumido mensalmente 12m3 de água por mês. Incumbem 

às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do deste 

despacho, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Deverá o Sr. 

Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo correspondente e 

ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum 

de 10 dias, conclusos para decisão. Intime-se o Sr. Perito para, no prazo 

de 10 dias, apresentar sua proposta de honorários, explicitar os critérios 

que serão utilizados para realização da perícia, indicar o local e a data 

para o início dos trabalhos periciais, bem como informar se concorda em 

receber seus honorários após o julgamento do feito, tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária de gratuidade da justiça. Prestadas as 

informações, ouçam-se as partes sobre a proposta de honorários no 

prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos. Cumpra-se e 

intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

EDMAR AUGUSTO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Restando decidido na sentença que os valores da efetiva 

defasagem remuneratória devida ao servidor público municipal deverão 

ser apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do 

art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE 

MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia contábil, 

a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte 

do servidor, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo 

que lhe foi atribuído, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo correspondente e 

ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum 

de 10 dias, conclusos para decisão. Intime-se o Sr. Perito para, no prazo 

de 10 dias, apresentar sua proposta de honorários, explicitar os critérios 

que serão utilizados para realização da perícia, bem como indicar o local e 

a data para o início dos trabalhos periciais. Prestadas as informações, 

ouça-se a parte exequente e executada sobre a proposta de honorários 

no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003338-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO BOTELHO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Restando decidido na sentença que os valores da efetiva 

defasagem remuneratória devida ao servidor público municipal deverão 

ser apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do 

art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. BENTO 

CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, para realização de 

perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda 

salarial por parte do servidor, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. Perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi atribuído, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. 

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais. Prestadas as informações, ouça-se a parte exequente e 

executada sobre a proposta de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, 

após, conclusos os autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003338-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO BOTELHO FERREIRA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Restando decidido na sentença que os valores da efetiva 

defasagem remuneratória devida ao servidor público municipal deverão 

ser apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do 

art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. BENTO 

CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, para realização de 

perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda 

salarial por parte do servidor, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. Perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi atribuído, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. 

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais. Prestadas as informações, ouça-se a parte exequente e 

executada sobre a proposta de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, 

após, conclusos os autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007936-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

JOSELITO MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante 

à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a 

realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do 

CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os 

quesitos do INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, 

enquanto que da parte autora já foram especificados na inicial, podendo, 

porém, as partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 5 de dezembro de 2018, a partir das 13h, nas dependências 

deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do 

ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Aportando aos 

autos o laudo pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e do referido 

laudo para, querendo, contestá-los. Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008224-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

ROSENI CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante 

à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a 

realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do 

CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os 

quesitos do INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, 

enquanto que da parte autora já foram especificados na inicial, podendo, 

porém, as partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 5 de dezembro de 2018, a partir das 13h, nas dependências 

deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do 

ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Aportando aos 

autos o laudo pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e do referido 

laudo para, querendo, contestá-los. Alegando-se na peça de defesa 
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qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006155-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

ELENE RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. ELENI RAMOS DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, ocupando o cargo de 

Professor - Nível Médio 25 horas, desde 3.5.1996 e, nessa condição, 

fazer jus ao enquadramento no nível 8 desde janeiro de 2015. Relata que 

atualmente está enquadrada no nível 6, classe C e, que, todavia, contando 

o tempo de serviço averbado por meio da Portaria n. 352/2003, que 

reconhece o período de 2 anos, 3 meses e 3 dias de serviço em seu favor 

para todos os efeitos, possui um total de 23 anos, 6 meses e 23 dias de 

serviço, de modo que deverá ser elevada para o nível 8. Afirma que, e 

acordo com as leis n. 3.797/2012, n. 4.093/2015, 4.163/2016 e n. 

4.189/2017, o réu deverá realizar o seu enquadramento no nível 8 desde 

janeiro de 2015, com salário de R$ 4.104,81 (quatro mil, cento e quatro 

reais e oitenta e um centavos). Pede, pois, a procedência do pleito, a fim 

de que o Município seja condenado a proceder ao seu correto 

enquadramento, bem como a pagar as diferenças salariais 

correspondentes com juros e correção monetária. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Citado, o Município de Várzea Grande diz 

apenas que a correção monetária e os juros deverão ser aplicados 

conforme os preceitos estabelecidos nas ADIs n. 4357DF e 4425/DF, em 

conjunto com o RE 870.947/SE, porém, ao final, pede a improcedência dos 

pedidos. 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. Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado 

direito da requerente de ser elevada nos níveis, no cargo de Professor da 

rede pública municipal, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, 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. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 
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do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 

mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande. 

Nota-se, porém, que a autora embasa o seu pedido de elevação de nível 

na Portaria n. 352/2003, que reconheceu em seu favor o período de 2 

anos 3 meses e 3 dias de serviço prestado à municipalidade. Todavia, é 

de se ressaltar que para fins de enquadramento/progressão funcional, 

deve ser considerado apenas o período de “efetivo exercício” no cargo 

público, conforme o respectivo plano de carreira, de modo que eventual 

atividade exercida pela servidora em outro órgão ou mesmo atividade 

semelhante, porém de caráter não efetivo, não podem ser consideradas 

para efeito de promoção. Isso porque, como visto na legislação municipal 

acima transcrita, dentre os requisitos para obtenção de promoção está a 

avaliação do servidor no exercício de suas atividades, ou seja, 
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considera-se o desempenho do profissional nas funções inerentes ao 

cargo. Nesse sentido já vem se posicionando a jurisprudência “mutatis 

mutandis”: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APROVEITAMENTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. A movimentação na 

carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar 

mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação 

funcional, necessitando, por isso, que o servidor conte com determinado 

tempo de serviço no cargo, sendo inadmissível, para esse fim, contar o 

tempo de serviço em cargo anterior. Recurso ordinário desprovido .” (STJ 

- RMS 22866/MT – Relator Ministro FELIX FISCHER – 5ª Turma - DJ 29-6-07 

p. 668). “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO 

DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APROVEITAMENTO DO TEMPO 

DE EXERCÍCIO DE CARGOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

progressão funcional na carreira de Delegado de Polícia Civil do Estado de 

Mato Grosso do Sul é "a movimentação do policial civil a cada cinco anos 

de efetivo exercício na carreira, para o nível imediatamente seguinte", 

conforme dispõe o art. 114 da LCE 114/05. O art. 286, § 3º da mesma Lei, 

que prevê a contagem de tempo de serviço público geral, diz respeito 

somente à identificação de nível no contexto da conversão em subsídio da 

remuneração deste cargo público. Precedentes. 2. Recurso ordinário 

desprovido.” (RMS 33.328/MS – Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. 4.10.2011, p. DJe 10.10.2011) No mesmo sentido o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DO MAGISTÉRIO 

COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS – NOVO CONCURSO 

PÚBLICO – MESMO CARGO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 

SEMANAIS – PROMOÇÃO DE NÍVEL – TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

COMPROVADO – POSSIBILIDADE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE 

IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A promoção de nível deve se dar com a 

comprovação da escolaridade exigida, que no presente caso restou 

demonstrada com o certificado de pós-graduação. O aproveitamento do 

tempo de serviço público prestado na administração municipal, anterior ao 

ingresso na carreira de professor pedagogo (40horas), não habilita o 

servidor a requerer progressão funcional, uma vez que esta se sujeita à 

lei que regula a carreira de magistério do Município de Nova Ubiratã (Lei 

Complementar Municipal n° 18/2008), que exige interstício de no mínimo de 

12 (doze) meses no vencimento padrão inicial.” (TJMT - Ap 86780/2015 – 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Antônia Siqueira 

Gonçalves, j. 18.10.2016, p. 18.11.2016) “MANDADO DE SEGURANÇA 

INDIVIDUAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROGRESSÃO 

HORIZONTAL EXERCÍCIO DE CARGOS EM CARREIRAS DISTINTAS COM 

ESTATUTOS PRÓPRIOS - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. O exercício de 

cargos em carreiras distintas com estatutos próprios não permite o 

aproveitamento do tempo de trabalho havido em uma carreira para 

reenquadrar-se funcionalmente na outra. Se os Impetrantes não 

comprovam o preenchimento dos requisitos exigidos para a progressão 

horizontal, não há direito líquido e certo a ser amparado no Mandado de 

Segurança.” (TJMT - MS 110069/2011 – Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. 

3.5.2012, p. DJE 15.5.2012) Assim, o aproveitamento de tempo de serviço 

prestado pela servidora/autora à administração pública municipal antes do 

seu ingresso efetivo no cargo de professora não conta com amparo legal, 

o que não poderia ser diferente, pois isso permitiria o ingresso de 

profissionais no último nível da carreira, sem ao menos ter exercido as 

funções específicas do cargo. Nesse passo, tendo ela sido admitida 

efetivamente em 3.5.1996 (nível I), em 3.5.1999 ela alcançou 3 anos de 

serviço (nível II), em 3.5.2002 mais 3 anos (nível III), em 3.5.2005 mais 3 

anos (nível IV), em 3.5.2008 mais 3 anos (nível V), em 3.5.2011 mais 3 

anos, em 3.5.2014 mais 3 anos e, por fim, em 3.5.2017 mais 3 anos, 

fazendo, portanto, jus ao enquadramento no nível 8, a partir de 2017, nos 

termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da 

Lei Complementar n. 3.797/2012 e não a partir de janeiro de 2015. Diante 

do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente 

ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, 

promovendo a servidora Elene Ramos da Silva para o nível 8, a partir de 

4.5.2017, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, 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]. Considerando que a autora decaiu de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, 

do CPC, a ser suportado em igual proporção entre elas. Suspendo, porém 

a cobrança em relação à autora por ser 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, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 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: 1006155-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

ELENE RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. ELENI RAMOS DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, ocupando o cargo de 

Professor - Nível Médio 25 horas, desde 3.5.1996 e, nessa condição, 

fazer jus ao enquadramento no nível 8 desde janeiro de 2015. Relata que 

atualmente está enquadrada no nível 6, classe C e, que, todavia, contando 

o tempo de serviço averbado por meio da Portaria n. 352/2003, que 

reconhece o período de 2 anos, 3 meses e 3 dias de serviço em seu favor 

para todos os efeitos, possui um total de 23 anos, 6 meses e 23 dias de 

serviço, de modo que deverá ser elevada para o nível 8. Afirma que, e 

acordo com as leis n. 3.797/2012, n. 4.093/2015, 4.163/2016 e n. 

4.189/2017, o réu deverá realizar o seu enquadramento no nível 8 desde 

janeiro de 2015, com salário de R$ 4.104,81 (quatro mil, cento e quatro 

reais e oitenta e um centavos). Pede, pois, a procedência do pleito, a fim 

de que o Município seja condenado a proceder ao seu correto 

enquadramento, bem como a pagar as diferenças salariais 

correspondentes com juros e correção monetária. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Citado, o Município de Várzea Grande diz 

apenas que a correção monetária e os juros deverão ser aplicados 

conforme os preceitos estabelecidos nas ADIs n. 4357DF e 4425/DF, em 

conjunto com o RE 870.947/SE, porém, ao final, pede a improcedência dos 

pedidos. 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. Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado 

direito da requerente de ser elevada nos níveis, no cargo de Professor da 

rede pública municipal, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 
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seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, 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. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 

do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 

mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 398 de 430



justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande. 

Nota-se, porém, que a autora embasa o seu pedido de elevação de nível 

na Portaria n. 352/2003, que reconheceu em seu favor o período de 2 

anos 3 meses e 3 dias de serviço prestado à municipalidade. Todavia, é 

de se ressaltar que para fins de enquadramento/progressão funcional, 

deve ser considerado apenas o período de “efetivo exercício” no cargo 

público, conforme o respectivo plano de carreira, de modo que eventual 

atividade exercida pela servidora em outro órgão ou mesmo atividade 

semelhante, porém de caráter não efetivo, não podem ser consideradas 

para efeito de promoção. Isso porque, como visto na legislação municipal 

acima transcrita, dentre os requisitos para obtenção de promoção está a 

avaliação do servidor no exercício de suas atividades, ou seja, 

considera-se o desempenho do profissional nas funções inerentes ao 

cargo. Nesse sentido já vem se posicionando a jurisprudência “mutatis 

mutandis”: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APROVEITAMENTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. A movimentação na 

carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar 

mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação 

funcional, necessitando, por isso, que o servidor conte com determinado 

tempo de serviço no cargo, sendo inadmissível, para esse fim, contar o 

tempo de serviço em cargo anterior. Recurso ordinário desprovido .” (STJ 

- RMS 22866/MT – Relator Ministro FELIX FISCHER – 5ª Turma - DJ 29-6-07 

p. 668). “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO 

DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APROVEITAMENTO DO TEMPO 

DE EXERCÍCIO DE CARGOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

progressão funcional na carreira de Delegado de Polícia Civil do Estado de 

Mato Grosso do Sul é "a movimentação do policial civil a cada cinco anos 

de efetivo exercício na carreira, para o nível imediatamente seguinte", 

conforme dispõe o art. 114 da LCE 114/05. O art. 286, § 3º da mesma Lei, 

que prevê a contagem de tempo de serviço público geral, diz respeito 

somente à identificação de nível no contexto da conversão em subsídio da 

remuneração deste cargo público. Precedentes. 2. Recurso ordinário 

desprovido.” (RMS 33.328/MS – Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. 4.10.2011, p. DJe 10.10.2011) No mesmo sentido o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DO MAGISTÉRIO 

COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS – NOVO CONCURSO 

PÚBLICO – MESMO CARGO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 

SEMANAIS – PROMOÇÃO DE NÍVEL – TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

COMPROVADO – POSSIBILIDADE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE 

IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A promoção de nível deve se dar com a 

comprovação da escolaridade exigida, que no presente caso restou 

demonstrada com o certificado de pós-graduação. O aproveitamento do 

tempo de serviço público prestado na administração municipal, anterior ao 

ingresso na carreira de professor pedagogo (40horas), não habilita o 

servidor a requerer progressão funcional, uma vez que esta se sujeita à 

lei que regula a carreira de magistério do Município de Nova Ubiratã (Lei 

Complementar Municipal n° 18/2008), que exige interstício de no mínimo de 

12 (doze) meses no vencimento padrão inicial.” (TJMT - Ap 86780/2015 – 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Antônia Siqueira 

Gonçalves, j. 18.10.2016, p. 18.11.2016) “MANDADO DE SEGURANÇA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 399 de 430



INDIVIDUAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROGRESSÃO 

HORIZONTAL EXERCÍCIO DE CARGOS EM CARREIRAS DISTINTAS COM 

ESTATUTOS PRÓPRIOS - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. O exercício de 

cargos em carreiras distintas com estatutos próprios não permite o 

aproveitamento do tempo de trabalho havido em uma carreira para 

reenquadrar-se funcionalmente na outra. Se os Impetrantes não 

comprovam o preenchimento dos requisitos exigidos para a progressão 

horizontal, não há direito líquido e certo a ser amparado no Mandado de 

Segurança.” (TJMT - MS 110069/2011 – Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. 

3.5.2012, p. DJE 15.5.2012) Assim, o aproveitamento de tempo de serviço 

prestado pela servidora/autora à administração pública municipal antes do 

seu ingresso efetivo no cargo de professora não conta com amparo legal, 

o que não poderia ser diferente, pois isso permitiria o ingresso de 

profissionais no último nível da carreira, sem ao menos ter exercido as 

funções específicas do cargo. Nesse passo, tendo ela sido admitida 

efetivamente em 3.5.1996 (nível I), em 3.5.1999 ela alcançou 3 anos de 

serviço (nível II), em 3.5.2002 mais 3 anos (nível III), em 3.5.2005 mais 3 

anos (nível IV), em 3.5.2008 mais 3 anos (nível V), em 3.5.2011 mais 3 

anos, em 3.5.2014 mais 3 anos e, por fim, em 3.5.2017 mais 3 anos, 

fazendo, portanto, jus ao enquadramento no nível 8, a partir de 2017, nos 

termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da 

Lei Complementar n. 3.797/2012 e não a partir de janeiro de 2015. Diante 

do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente 

ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, 

promovendo a servidora Elene Ramos da Silva para o nível 8, a partir de 

4.5.2017, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, 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]. Considerando que a autora decaiu de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, 

do CPC, a ser suportado em igual proporção entre elas. Suspendo, porém 

a cobrança em relação à autora por ser 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, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 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: 1008199-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Converto o julgamento em diligência, a fim de ordenar a intimação 

da parte autora para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia da ficha 

funcional atualizada, comprovando seu atual enquadramento. Decorrido 

esse prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008402-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Converto o julgamento em diligência, a fim de ordenar a intimação 

da parte autora para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia da ficha 

funcional atualizada, comprovando seu atual enquadramento. Decorrido 

esse prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008403-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

JARILSON SANTANA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante 

à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a 

realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do 

CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os 

quesitos do INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, 

enquanto que da parte autora já foram especificados na inicial, podendo, 

porém, as partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 5 de dezembro de 2018, a partir das 13h, nas dependências 

deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do 

ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Aportando aos 

autos o laudo pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e do referido 
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laudo para, querendo, contestá-los. Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007986-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

NUBIA LAURA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Cuida-se de “Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença 

cumulado com Aposentadoria por Invalidez” proposta por NÚBIA LAURA 

MIRANDA, qualificada nos autos, em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, autarquia federal, qualificada nos autos, na qual se 

objetiva, em síntese, o restabelecimento do auxílio-doença com posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez. Relata, a autora, que sofre de 

graves problemas de saúde, dentre elas “transtornos de discos lombares 

e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M 51.1), 

espondilose toracolombar (CID M 47)”, conforme atestou perícia médica 

realizada junto ao INSS até a cessação indevida do benefício (9.1.2017), 

quando foi considerada apta para o labor. Pede, assim, a concessão da 

antecipação de tutela. O pedido veio acompanhado de documentos. É o 

relatório. Decido. Prevê o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), que 

a tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste. No caso 

dos autos, verifica-se que a inicial veio acompanhada de relatórios 

médicos atestando o quadro clínico da autora. Todavia, o INSS, em perícia 

médica, não constatou a alegada incapacidade (Id. 15140473), o que 

significa dizer que a existência de conflitos entre as conclusões das 

perícias médicas realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão da 

requerente, afasta o requisito da probabilidade do direito, tendo em vista 

que a matéria só poderá ser desvendada através de produção de prova 

judicial que ateste a incapacidade laborativa da autora (TRF3 – Agravo de 

Instrumento 594480/SP – rel. Des. Federal Fausto de Sanctis – Sétima 

Turma – 2.10.2017 – publicação 17.10.2017). No mesmo sentido: 

"RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – INEXISTENCIA DE PROVA PERICIAL COMPROBATÓRIA 

DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE 

LABORAL – ATESTADO MÉDICO PASSADO POR FACULTATIVO 

PARTICULAR – DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A 

PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AGRAVO 

IMPROVIDO. A concessão de antecipação de tutela deferindo benefício 

previdenciário do auxilio doença, necessita de comprovação através de 

perícia médica dotada de força probatória suficiente para comprovar a 

alegada impossibilidade de desempenho da atividade laboral por parte da 

segurada." (TJMT – Agravo de Instrumento 8305/2011 – rel. Des. Gilberto 

Giraldelli – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – 14.6.2011 – 

publicação 23.6.2011). Diante do exposto, indefiro a tutela provisória. 

Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) 

Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante à prova 

pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. 

João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no Sistema AJC/CJF 

(Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar eventual 

deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os quesitos do 

INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, enquanto que 

da parte autora já foram especificados na inicial, podendo, porém, as 

partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, art. 465, 

CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, 

CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

10 dias após realização da perícia. Quanto aos honorários periciais, 

assinalo que, de acordo com a Resolução n. 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, 

curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência 

judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal 

delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes, 

observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo da 

referida resolução, podendo, o magistrado, em situações excepcionais, 

mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o limite de três 

vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, na 

complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes e à 

prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora 

reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o disposto no 

inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a aplicação da 

Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo para o dia 5 de 

dezembro de 2018, a partir das 13h, nas dependências deste Fórum, mais 

precisamente na sala de convivência, a realização do ato, devendo ser 

intimadas as partes, seus advogados e eventuais assistentes técnicos 

para comparecimento, lembrando que a parte autora deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 dias contados da 

intimação das partes e dos eventuais assistentes técnicos acerca do 

laudo pericial, requisite-se o pagamento dos honorários periciais através 

do AJC/CJF referido acima. Aportando aos autos o laudo pericial, cite-se o 

INSS dos termos da ação e do referido laudo para, querendo, 

contestá-los. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito sobre o teor desta decisão. 

Intimem-se.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380100 Nr: 26775-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA SOARES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSA MARIA SOARES DOS REIS, CNPJ: 

07505723000191, Inscrição Estadual: 133067785. 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: 11/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ROSA 

MARIA SOARES DOS REIS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Descumprimento de obrigação trib acessória- Registro mo CCF, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20146819/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/06/2014

 - Valor Total: R$ 185.844,90 - Valor Atualizado: R$ 184.344,93 - Valor 

Honorários: R$ 1.500,00

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, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310192 Nr: 6227-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V G DE SOUZA COMERCIO DE EMBALAGENS 

ME, VITOR GUIMARÃES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V G DE SOUZA COMERCIO DE 

EMBALAGENS ME, CNPJ: 08335370000191 e atualmente em local incerto e 

não sabido VITOR GUIMARÃES DE SOUZA, Cpf: 03231128110, 

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: 21/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de V G DE SOUZA COMERCIO DE 

EMBALAGENS ME e VITOR GUIMARÃES DE SOUZA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento e/ou 

recolhimento a menor do icms garantido integral, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2662/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/10/2011

 - Valor Total: R$ 86.857,41 - Valor Atualizado: R$ 85.657,41 - Valor 

Honorários: R$ 1.200,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220763 Nr: 1003-89.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO VIEIRA DO CARMO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANIO VIEIRA DO CARMO - ME, CNPJ: 

03261529000157. 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: 28/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JANIO 

VIEIRA DO CARMO - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Falta de recolhimento icms diferença de estimativa., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 614/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/06/2008

 - Valor Total: R$ 10.730,10 - Valor Atualizado: R$ 10.730,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254595 Nr: 20936-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR PEREIRA, ADAIR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADAIR PEREIRA, CNPJ: 01594694000103 

e atualmente em local incerto e não sabido ADAIR PEREIRA, Cpf: 

28438817904, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação. 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: 01/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ADAIR PEREIRA e ADAIR 

PEREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento icms estimativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 4996/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/11/2009

 - Valor Total: R$ 7.795,50 - Valor Atualizado: R$ 7.545,50 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329384 Nr: 25698-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL CESAR ANTONIETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 
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OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAMUEL CESAR ANTONIETTI, CNPJ: 

00204400000119. 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: 06/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

SAMUEL CESAR ANTONIETTI, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de iptu, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 119/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$2.472,72 - Valor Atualizado: R$2.222,72 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido em branco o prazo, com fulcro no art. 72, II , do CPC, nomeio, 

desde já, a ilustrada Defensoria Pública como curadora especial, a quem 

deverá ser dada vista aos autos para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal. Após, conclusos.

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430834 Nr: 1373-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.L. DA SILVA COSTA-ME, ANGELA LUCIA 

DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A.L. DA SILVA COSTA-ME, CNPJ: 

07399180000175, Inscrição Estadual: 133035107 e atualmente em local 

incerto e não sabido ANGELA LUCIA DA SILVA COSTA, Cpf: 

82054169153, 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: 25/01/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A.L. DA 

SILVA COSTA-ME e ANGELA LUCIA DA SILVA COSTA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento icms garantido 

integral, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10931/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/04/2015

 - Valor Total: R$ 18.030,48 - Valor Atualizado: R$ 18.030,48 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427358 Nr: 25871-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR COELHO - ME, OSMAR COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMAR COELHO - ME, CNPJ: 

01307339000106, Inscrição Estadual: 132656795 e atualmente em local 

incerto e não sabido OSMAR COELHO, Cpf: 36216593153, Rg: 1494703, 

brasileiro(a), Telefone 92526639. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de OSMAR 

COELHO - ME e OSMAR COELHO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Irregularidade de escrituração, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8951/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 22.410,82 - Valor Atualizado: R$ 22.410,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308902 Nr: 4889-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, 

RENATO FELIPE ESCOBAR, MAURO SCHWANCK JUSTO, AGOSTINHO 

LEÃO LORENZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:7847-A OAB/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS 

LTDA, CNPJ: 05344784000199, Inscrição Estadual: 13213993-6, 
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atualmente em local incerto e não sabido RENATO FELIPE ESCOBAR, Cpf: 

01007636181, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido AGOSTINHO LEÃO LORENZATTO, Cpf: 

33604118972, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

MAURO SCHWANCK JUSTO, Cpf: 58805400068, Rg: nada consta, 

Filiação: Sem Qualificações, 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: 05/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de BIG FRUTI 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, RENATO FELIPE ESCOBARE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de deixou de recolhe o 

icms, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20124267/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 84.174,07 - Valor Atualizado: R$ 84.174,07 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435451 Nr: 4310-07.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO INCHIGHU - ME, OSVALDO 

INCHIGLU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSVALDO INCHIGHU - ME, CNPJ: 

03631851000120 e atualmente em local incerto e não sabido OSVALDO 

INCHIGLU, Cpf: 04599304867, 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: 01/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

OSVALDO INCHIGHU - ME e OSVALDO INCHIGLU, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Omissão de informação econômico 

fiscai gief, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1024/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/03/2014

 - Valor Total: R$ 442.626,80 - Valor Atualizado: R$ 442.626,81 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395857 Nr: 9058-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA ALIMENTOS LTDA, ROSSANA 

PATRÍCIA TAVARES GOMES, LUCINEIDE MORETTI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LONDRINA ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 

07984135000188, atualmente em local incerto e não sabido ROSSANA 

PATRÍCIA TAVARES GOMES, Cpf: 41945832215, Rg: NADA CONSTA, 

Filiação: S/qualificação, brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido LUCINEIDE MORETTI TEIXEIRA, Cpf: 58235833204, Rg: 

NADA CONNSTA, Filiação: S/qualificação, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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: 05/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LONDRINA ALIMENTOS LTDA, ROSSANA PATRÍCIA TAVARES GOMESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Irregularidade de escrituração,Omissão de informação econõmico 

-fiscais-GIEF, Falta de recolhimento da taxa de segurtança contra 

incêndio-tacin,Falta de recolhimento de ICMS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14321/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/11/2014

 - Valor Total: R$ 108.892,20 - Valor Atualizado: R$ 107.542,18 - Valor 

Honorários: R$ 1.350,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426835 Nr: 25541-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DE MOURA SILVA ME, MARLENE MARIA 

DE M. SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. M. DE MOURA SILVA ME, CNPJ: 
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05546373000186 e atualmente em local incerto e não sabido MARLENE 

MARIA DE M. SILVA, Cpf: 66721490153, 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: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de M. M. DE 

MOURA SILVA ME e MARLENE MARIA DE M. SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Inscrição estadual suspensão ou 

cassada, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

13556/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/10/2014

 - Valor Total: R$ 38.150,27 - Valor Atualizado: R$ 38.150,27 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255401 Nr: 21175-18.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS E CONFECÇÕES LTDA-ME, CREUZA GARCIA DO 

NASCIMENTO, LUIZ CARLOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TAUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS E CONFECÇÕES LTDA-ME, CNPJ: 04145798000110, Inscrição 

Estadual: 131978128, atualmente em local incerto e não sabido CREUZA 

GARCIA DO NASCIMENTO, Cpf: 23733039149, Rg: NADA CONSTA, 

Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido LUIZ CARLOS CORREA, Cpf: 89255755153, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 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: 15/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TAUROS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS E CONFECÇÕES LTDA-ME, CREUZA GARCIA 

DO NASCIMENTOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Falta de recolhimento -ICMS GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7937/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/09/2010

 - Valor Total: R$ 51.473,10 - Valor Atualizado: R$ 50.723,10 - Valor 

Honorários: R$ 750,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238919 Nr: 265-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W N ITACARAMBI, WIRTON DO NASCIMENTO 

ITACARAMBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W N ITACARAMBI, CNPJ: 

03800121000106 e atualmente em local incerto e não sabido WIRTON DO 

NASCIMENTO ITACARAMBI, Cpf: 01971191825, Filiação: Nada Consta, 

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: 05/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de W N ITACARAMBI e WIRTON 

DO NASCIMENTO ITACARAMBI, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Recolhimento icms garantido, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10028/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/12/2009

 - Valor Total: R$ 13.078,65 - Valor Atualizado: R$ 12.278,65 - Valor 

Honorários: R$ 800,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377874 Nr: 25214-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA SILVANA DE OLIVEIRA - ME, MONICA 

SILVANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MONICA SILVANA DE OLIVEIRA - ME, 

CNPJ: 05770872000152, Inscrição Estadual: 132303124 e atualmente em 

local incerto e não sabido MONICA SILVANA DE OLIVEIRA, Cpf: 

69910979187, 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 
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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: 25/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MONICA 

SILVANA DE OLIVEIRA - ME e MONICA SILVANA DE OLIVEIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Omissão de informação 

econômico-fiscais- gief., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1437/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2014

 - Valor Total: R$ 310.154,20 - Valor Atualizado: R$ 310.154,22 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377489 Nr: 24912-87.2014.811.0002

 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): ZEIDE SACRE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZEIDE SACRE & CIA LTDA, CNPJ: 

24712242000176. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ZEIDE SACRE & CIA LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Alvará, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1229/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/11/2014

 - Valor Total: R$ 2.804,42 - Valor Atualizado: R$ 2.554,42 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430828 Nr: 1367-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STABILITO & STABILITO JUNIOR LTDA ME, 

CAMILO GONÇALO STABILITO JUNIOR, FERNANDO HUMBERTO 

STABILITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): STABILITO & STABILITO JUNIOR LTDA 

ME, CNPJ: 07403152000184, Inscrição Estadual: 133051188, atualmente 

em local incerto e não sabido CAMILO GONÇALO STABILITO JUNIOR, Cpf: 

96578831134, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

FERNANDO HUMBERTO STABILITO, Cpf: 63110296187, Rg: 9543139, 

Filiação: Maria do Carmo Nascimento Stabilito e Camilo Gonçalo Stabilito, 

data de nascimento: 15/06/1978, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), comercio. 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: 25/01/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

STABILITO & STABILITO JUNIOR LTDA ME, CAMILO GONÇALO STABILITO 

JUNIORE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Irregularidade de escrituração, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 9375/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 46.015,84 - Valor Atualizado: R$ 46.015,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427772 Nr: 26113-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO SUL DISTRIBUIÇÃO, BARTHOLOMEU 

VICENTE TERLUK, IBRAIM LUZ DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CENTRO SUL DISTRIBUIÇÃO, CNPJ: 

06205908000118, Inscrição Estadual: 133679306, atualmente em local 

incerto e não sabido BARTHOLOMEU VICENTE TERLUK, Cpf: 

38398818115, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

IBRAIM LUZ DE ABREU, Cpf: 26993520800, 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 
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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: 16/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CENTRO 

SUL DISTRIBUIÇÃO, BARTHOLOMEU VICENTE TERLUKE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Emitiu documentos 

fiscais diferente daquele que está obrigado,Falta de recolhimento da taxa 

de segurança contra incêndio -TACIN, Falta de recolhimento icms 

complementar estimativa por operação, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7628/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 115.185,20 - Valor Atualizado: R$ 115.185,21 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320400 Nr: 16799-81.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ALBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ANTONIO ALBIERI, Cpf: 

77518004887, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

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: 05/08/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. em 

face de MARCOS ANTONIO ALBIERI, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Mercadoria a vender- consumidor 

final-ambulante-expontaneo., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 2800/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/07/2013

 - Valor Total: R$ 3.955,10 - Valor Atualizado: R$ 3.755,10 - Valor 

Honorários: R$ 200,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312521 Nr: 8610-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLEZIO PIAZER DE MIRANDA, CRIS PEREIRA 

LEITE BELLOTTO, O.P.M. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OLEZIO PIAZER DE MIRANDA, Cpf: 

17646170100, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido CRIS 

PEREIRA LEITE BELLOTTO, Cpf: 01554386110, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido O.P.M. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES DE 

ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 01562728000170. 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: 18/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. em 

face de OLEZIO PIAZER DE MIRANDA, CRIS PEREIRA LEITE BELLOTTOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento icms garantido integral, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2851/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 10.907,21 - Valor Atualizado: R$ 10.527,21 - Valor 

Honorários: R$ 380,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 371621 Nr: 20663-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZITO HELENO PINHO DE LIMA

 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:

 (...) Nesse passo, caberia ao executado ter alegado tal matéria por meio 

de recurso próprio. Não o tendo feito, resultou precluso o direito de fazê-lo 

em impugnação à execução.Desse modo, não restando comprovado o 

excesso de execução apontado, rejeito as arguições do executado e, por 

consequência, determino seja solicitada ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência a atualização dos valores contidos na planilha de 

fl. 136, nos termos do Provimento n. 11/2017-CM. Condeno o executado ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC, levando-se em conta a natureza da causa e o pouco tempo exigido 

para o serviço do profissional, devendo o valor ser acrescido ao débito 

principal, nos termos do § 13º.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 442340 Nr: 7985-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO RIO MANSO MINERAÇÃO LTDA - ME, 

FRANCISCO CONRADO FERREIRA, JULIA TRETEL PENÇO ALMEIDA, 

CELSO FERREIRA PENCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16381/O

 Em face de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade ajuizada por Vale do Rio Manso Mineração 

Ltda – ME em face da Fazenda Pública Estadual, a fim de reconhecer a 

prescrição do crédito tributário, declarando extinta a execução com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Condeno a 

exequente/excepta ao pagamento da verba honorária fixada em 8% (oito 

por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §§ 2º, 

3º e 4º, III, do CPC. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa e 

arquive-se. Havendo interposição de recurso e apresentadas as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

Processão não sujeito ao reexame necessário (art. 496, do 

CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 260038 Nr: 18562-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENHORINHA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459, NAIARA FABIANA XAVIER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 25, da Lei n. 8.213/91 julgo 

procedente o pedido formulado na inicial, ordenando a implantação da 

aposentadoria por invalidez, dada a comprovação da incapacidade 

definitiva e permanente da autora para o exercício de função laborativa, 

contados da data de 17.12.2010 (ajuizamento da ação), bem como o 

abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, devendo ser 

descontadas as parcelas já pagas pelo INSS, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo 

INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial 

da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009). Condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, 

a incidir sobre as parcelas vencidas e não pagas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 

2º e 4º, II, do CPC.Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, 

I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 253171 Nr: 20797-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, 

AUGUSTO ALVES PINTO, JÚLIO MARQUES PACHECO, VALDIR JOSÉ 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT

 Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta por 

Valdir José Pacheco, julgando-a procedente para o fim de determinar a 

exclusão do excipiente do polo passivo da demanda, procedendo-se às 

anotações de costume.Condeno a excepta ao pagamento de honorários 

advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobe o valor atualizado 

da causa, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado 

e o razoável tempo exigido para os seus serviços, nos termos do art. 85, 

§ 4º, III, do CPC.Decorrido o prazo para eventual recurso, dê-se vista dos 

autos à exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se e intimem-se.Várzea Grande-MT, 18 de setembro de 

2018.JONES GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 238959 Nr: 349-68.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. SANTOS COSMETICOS, JOÃO BATISTA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENS PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532

 Em face de todo o exposto, conheço parcialmente da exceção e julgo 

parcialmente procedentes os pedidos, declarando a decadência do crédito 

do período de outubro a dezembro de 2001, ordenando o prosseguimento 

do feito com a intimação da exequente para, em 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito para o prosseguimento da execução em relação 

ao crédito remanescente, devendo, nesse prazo, juntar aos autos a CDA 

atualizada e retificada, excluindo da cobrança os débitos de 2001.Defiro a 

gratuidade da justiça. Condeno a parte exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do proveito econômico obtido (débito excluído da CDA), nos termos 

do art. 85, §§ 2º e 3º. Deixo, porém, de condenar a parte excipiente em 

honorários advocatícios por não ser possível a fixação de tal verba em 

exceção de pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, 

ED no Resp 1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no 

mesmo sentido RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 

7.106.663-0)).Proceda-se às retificações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 347082 Nr: 13501-47.2014.811.0002

 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: CELSON TAPAJOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, Jackson Pellizzari - OAB:13831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 23/10/2018, às 17:30min, na Rua Joaquim Murtinho 

610, Cuiabá/MT, telefone 9.9956-1344, no escritório do senhor perito 

Bento Cassiano de Oliveira, devendo a parte fazer comparecer eventual 

assistente técnico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 308319 Nr: 4278-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E AUTO PEÇAS FRITZ LTDA, 

FREDERICO JACOB VERHALEN, GUNTER HENRIQUE FREDERICO 

VERHALEN, RICARDO BRUNO VERHALEN, ELVIRA ADELHEIT VERHALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS FELIPE VERHALEN 

DE FREITAS - OAB:17.193/MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990

 Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta, 

julgando-a procedente, para o fim de determinar a exclusão do excipiente 
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Gunter Henrique Frederic Verhalen, bem como de sua esposa Elvira 

Adelheit Verhalen, já falecida, do polo passivo da demanda, esta por já ter 

sido excluída administrativamente, conforme atesta o documento de fl. 

187.Condeno a excepta ao pagamento de honorários advocatícios, que 

ora fixo em 10% (dez por cento) sobe o valor atualizado da causa, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para os seus serviços, nos termos do art. 85, § 4º, 

III, do CPC.Decorrido o prazo para eventual recurso e depois de 

procedidas as correspondentes baixas, dê-se vista dos autos à 

exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se e intimem-se.Várzea Grande-MT, 18 de setembro de 

2018.JONES GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333814 Nr: 2370-75.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS PIRES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770/MT, 

FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 9.405, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer omissão no 

decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 285618 Nr: 4693-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O, Claudison Rodrigues - OAB:MT 9.901, LETICIA DA 

COSTA ELIAS - OAB:23120/O, MARIA MADALENA CERQUEIRA DE 

SOUZA - OAB:22924/O, MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA - 

OAB:23105/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

CLAUDISON RODRIGUES, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Execução por Quantia Certa” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Precatório, tendo o débito sido pago, segundo se observa 

do documento de fls. 45.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 401296 Nr: 12002-91.2015.811.0002

 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: ROBSON NUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido na Ação 

de Cobrança com Pedido de Julgamento Antecipado da Lide proposta por 

Robson Nunes Vieira em face do Município de Várzea Grande/MT, a fim de 

condenar este ao pagamento das diferenças de horas noturnas laboradas 

pelo autor, conforme planilha de fls. 7-9, em montante a ser apurado em 

liquidação de sentença, conforme atualização e juros moratórios, 

declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I , do CPC. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E . Considerando que o autor decaiu de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, a ré é isenta do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando a natureza e 

importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, devendo a 

verba ser suportada em igual proporção entre as partes. Suspendo, 

porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte autora por 

ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). (...) .P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 306253 Nr: 2024-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO PEREIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN ALVES MARTINI - 

OAB:13692, Mariana Gomes de Oliveira/UNIC - OAB:12.457/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação, para o 

fim de ordenar que a atualização monetária deverá ser computada a partir 

de 12.6.2014 (data da sentença), com aplicação da TR até 25.3.2015 e, 

após, IPCA-E, e juros de mora com incidência desde 23.11.2016 (data do 

trânsito em julgado da sentença), de acordo com os juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com 

alteração dada pela Lei n. 11.960/2009).Condeno o exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como 

de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelos 

procuradores e o pouco tempo exigido para o seu serviço.Contudo, 

suspendo a condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3º, 

do CPC).Decorrido o prazo para eventual recurso, remetam-se os autos à 

Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos nos moldes ordenados 

nesta decisão, no prazo de 15 dias, intimando-se, após, as partes, para, 

querendo, se manifestar, em igual prazo. Na sequência, conclusos para 

homologação da planilha de cálculo e expedição de Requisição de 

Pequeno Valor.Cumpra-se e intimem-se, com urgência.Várzea Grande-MT, 

19 de setembro de 2018.JONES GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 405472 Nr: 14198-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA TRANDIAMANTINO TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a preliminar e declaro nula a CDA que instrui a 

ação de execução fiscal, bem como extinto o processo da Execução 

Fiscal de n. 2735-52.2002.811.0002 (código 47731), restando, assim, 

prejudicada a análise das demais preliminares arguidas pela 

embargante.Condeno a autarquia federal ao pagamento de honorários 

advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o trabalhado desenvolvido pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

recurso voluntário, remetam-se os autos à instância superior, em 

obediência ao disposto no art. 496, II, do Código de Processo Civil.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 377686 Nr: 25083-44.2014.811.0002

 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: ELIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN -DEPAR.EST. DE TRÂNSITO DO EST. 

DE MATO GROSSO, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN LTDA, AQUINEL JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e 

Danos Morais proposta por Elias de Carvalho em face do Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN), a fim de 

condenar este ao pagamento de danos materiais no valor equivalente a R$ 

16.000,00 (dezesseis mil reais), a partir de 15.9.2014, data da 

transferência do veículo ao estelionatário perante o Cartório do Distrito de 

Cristo Rei, devendo o valor ser corrigido com juros de mora segundo o 

índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação, e 

correção monetária com base no IPCA-E, da data da transferência do bem 

(15.9.2014), declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo 

exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Por ser 

isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (sem 

destaque no original Lei 7.603/2001), deixo de condená-la em tal verba, em 

virtude da gratuidade da justiça deferida à requerente(...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343384 Nr: 10573-26.2014.811.0002

 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: ALEXANDRINA TOBIAS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial 

de concessão de aposentadoria por idade rural e pensão por morte, por 

não restar comprovado exercício de atividade rurícola suficiente à 

carência do benefício, bem como a alegada dependência econômica, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 

III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até 

que se perca a condição legal de necessitado, nos termos insertos no art. 

98, do CPC.Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior 

para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 324769 Nr: 21161-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MORALES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA FERNANDES DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 15.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Segundo se infere da planilha de fl. 184-187, o exequente não 

especificou quais índices de juros e correção monetária foram aplicados 

em seus cálculos, tampouco o período, conforme determinado na 

sentença (juros a partir da citação e correção desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas).

Também se verifica que os cálculos não foram realizados corretamente, 

pois em todo o período o exequente utilizou um único valor tido como 

recebido, aplicou como valor principal/índice poupança outro valor, na 

sequência identificou os juros (terceiro valor), obtendo um quarto valor 

corrigido, cuja diferença se estabeleceu a partir daí.

Contudo, o correto é apurar o valor efetivamente recebido, conforme 

holerites/fichas financeiras, a diferença entre esse valor e o que era 

devido, conforme legislação vigente, para, então, aplicar a correção e os 

juros sobre essa diferença, identificando os índices.

 Desse modo, antes de decidir a impugnação, determino seja o exequente 

intimado para, em 15 (quinze) dias, regularizar o impasse, trazendo aos 

nova planilha. Após, ouvida a parte executada em igual prazo, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 381088 Nr: 27549-11.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARMÁCIA BOM PREÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 173, I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Débito Fiscal 

proposta por Farmácia Bom Preço LTDA em face do Estado de Mato 

Grosso, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior 

complexidade, o bom trabalho realizado pelo procurador o razoável tempo 

exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à parte 

requerida para querendo, executar a sentença, em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 337740 Nr: 6021-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO

 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:

 Diante do exposto, acolho a impugnação, exceto e, por consequência, 

homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, a planilha de fls. 

124-125, determinando a expedição do correspondente requisitório. 

Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 
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obtido (valor do excesso apontado), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do 

CPC. Suspendo, porém, a cobrança por 5 (cinco) anos ou até que a parte 

autora perca a condição de insuficiência financeira que ensejou a 

concessão do benefício da gratuidade de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 317108 Nr: 13472-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE V. GRANDE- FUSVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ouça-se a parte exequente sobre a peça de fls. 264-267.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 258495 Nr: 17113-32.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI GOMES VILLAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9.996

 Visto...

WANDERLEI GOMES VILLAR, qualificado nos autos, propôs “Execução de 

Sentença” em face do Departamento de Água e Esgoto de Várzea 

Grande-MT, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 1.000,00 (mil 

reais).

Regularmente intimado, o executado não impugnou a execução, porém 

propôs um acordo de parcelamento do débito, o qual foi aceito, como 

resultado a dívida foi paga mediante depósito diretamente na conta do 

exequente, segundo se observa do documento de fls. 167-168 e 184.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

tendo o exequente pleiteado a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 35318 Nr: 4039-23.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 Visto...

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Execução Fiscal” em face de 

JOSÉ ALVES CAETANO, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia de R$ 9.633,37 (nove mil seiscentos e trinta três 

reais e trinta sete centavos) que, todavia, foi posteriormente reduzida, em 

virtude da procedência da exceção de pré-executividade que declarou 

prescritos os débitos atinentes aos anos de 1995 a 1999.

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de fls. 

133-137, juntada pelo exequente, na qual informa que o débito foi quitado 

e requer a penhora on-line referente aos honorários advocatícios 

estabelecido em despacho inaugural.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais, do mesmo 

modo condeno-a em honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos previstos no art. 85 § 2° do 

CPC, esclarecendo que o percentual fixado no despacho inaugural 

concernente aos honorários advocatícios não se aplica neste caso, tendo 

em vista que não houve pronto pagamento do débito tão logo citado o 

executado.

 Logo, não há que se falar em penhora on-line contra o executado alusivo 

aos honorários apresentados pelo exequente com base no despacho 

inaugural, cuja análise do pleito só será feita após a normal execução da 

sentença no tocante à verba honorária, nos moldes previstos no 

ordenamento jurídico.

Transitada em julgado dê-se vista dos autos à parte exequente para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 dias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 261314 Nr: 358-93.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA GENEROZA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

MARIA GENEROZA DA SILVA RIBEIRO, qualificada nos autos, propôs 

“Execução de Sentença” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia de R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais).

Regularmente intimado, o executado não impugnou a execução, o que 

ensejou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido 

pago, segundo se observa do documento de fls.118 e 138.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

tendo o exequente requerido o arquivamento do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 486364 Nr: 5853-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINOR ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22352/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Conforme exposto no despacho inaugural, não são admitidos embargos à 

execução fiscal antes de garantida a execução, segundo prevê o § 1º, do 

art. 16, da Lei n. 6.830/80.

 Nesse sentido a jurisprudência mato-grossense:

"PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO PARA A GARANTIA 
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DO JUÍZO – COMANDO QUE DECORRE DE LEI – DESNECESSIDADE DE 

FUNDAMENTAÇÃO EXTENSIVA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – 

QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUIZO DE PISO – SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO – GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA – OMISSÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.De acordo com o art. 16, § 1º, da Lei 

n. 6.830/80 não são admissíveis embargos do executado antes de 

garantida a execução; in casu, não há ilegalidade, ou ausência de 

fundamentação no ato combatido, que, em sede de Embargos à Execução 

Fiscal, determina ao embargante que assegure o juízo. A apreciação das 

matérias relativas à decadência e à prescrição do crédito tributário, 

porquanto sejam de ordem pública, devem ser submetidas previamente ao 

Juízo singular, em virtude da devolutividade restrita do Agravo e 

supressão de instância.No caso, afigura-se imperiosa a análise do pedido 

de assistência judiciária em primeiro grau, para que não se constitua em 

negativa à jurisdição." (TJMT - Apelação 1001477-68.2017.8.11.0000 - 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal - j. 

9.4.2018, Dje 17.4.2018).

Assim, determino seja intimado o embargante para garantir a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo de 

ouvida a parte exequente, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388451 Nr: 4382-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE PAULA 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:

 ROSILENE PAULA SILVA, qualificada nos autos, Propôs "cumprimento de 

Sentença" em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica 

de direito público interno, igualmente qualificado, objetivando o recebimento 

da quantia de R$ 19.685,53 (dezenove mil, seiscentos e oitenta e cinco 

reais e cinquenta e três centavos), instruindo a peça com a planilha de 

cálculo (fls. 182-187).correspondente.

Em impugnação, o ente público municipal, com base nos documentos e na 

planilha de cálculo que acompanham a peça processual, sustenta e 

existência de excesso de execução, afirmando dever apenas R$ 

11.630,48 (onze mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos - 

fls. 192-210), com o que concordou a parte exequente (fls. 213-214).

É o relatório.

Decido.

Diante da expressa concordância da exequente com os cálculos 

apresentados pelo Município de Várzea Grande, homologo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, a planilha de cálculo de fls. 199-205, 

dispensando, assim, outros comentários a respeito da matéria.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econônimico, nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da 

gratuidade deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Decorrido o prazo para eventual recurso, ao Sr. Contador Judicial para 

atualização da referida planilha, expedindo-se, após, a Requisição de 

Precatório ou de Pequeno Valor, observando-se as prescrições legais.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 308312 Nr: 4271-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMASO COML DE ALIM SOROCABA LTDA, 

LUIZ HUMBERTO PEREIRA, SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16368, jose arlindo do carmo - OAB:, LUCIANA 

REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT

 Vistos...

Diante da afirmação da excipiente de que ficou impossibilitada de exercer 

plenamente o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa porque 

não teve acesso ao processo administrativo quando esteve perante o 

Fisco, determino seja intimada a Fazenda Pública para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia do processo administrativo 

correspondente. Cumprida a providência que ora se ordena e depois de 

ouvida a parte executada, em igual prazo, conclusos para decisão da 

exceção de pré-executividade.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 89796 Nr: 11027-21.2005.811.0002

 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): TEREZINHA VISCONI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE V. GRANDE/MT - 

OAB:7258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: nayana karen da silva Seba - 

OAB:15509

 Diante do pagamento total do débito, assim se inferindo da peça e 

documentos de fls. 156-157, com fulcro no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO.Quanto aos honorários 

advocatícios, tal verba deverá ser suportada pela Fazenda Pública 

Municipal, tendo em vista que a perda do objeto da exceção de 

pré-executividade decorreu em virtude da extinção da execução por 

pagamento, conforme se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis:"PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL 

POR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. PERDA DE OBJETO DA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO.1. A presente exceção de 

pré-executividade perdeu seu objeto em face da extinção da execução 

fiscal. Contudo, deve ser mantida a condenação da Fazenda Nacional ao 

pagamento da verba honorária, eis que o feito foi redirecionado quando os 

débitos eram objeto de parcelamento adimplido pela pessoa jurídica 

executada.2. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AgRg no 

REsp 1116708/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 

15.2.2011, Dje 24.2.2011).Assim, com fulcro no art. 85, § 4º, III, do Código 

de Processo Civil, condeno a exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, levando-se em conta a natureza da demanda, que 

não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo 

advogado e o razoável tempo utilizado para os seus serviços.Transitada 

em julgado, dê-se vista à exzecutada para, querendo, executar os 

honorários advocatícios em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 256693 Nr: 14920-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ISABEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MANARO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, restando configurado em parte o excesso de execução 

apontado, acolho o pedido formulado na impugnação apenas no que se 

refere ao termo inicial e final do benefício, devendo a cobrança 

compreender apenas o período de 14.4.2010 a 16.8.2012. Intime-se, pois, 

a exequente para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos planilha atualizada 

do débito, nos moldes acima descritos. Após, ouvida a parte executada 

em igual prazo, conclusos. Considerando que a sucumbência foi mínima, 

condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido (excesso de execução), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, 

devendo ser acrescido ao valor principal, conforme § 13º.Dada a natureza 

alimentar da verba honorária, não há se falar em compensação, nos 

termos do § 14º, do art. 85, do CPC.
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3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005638-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005638-81.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ANTONIO JOSE DE SOUZA 

FILHO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007719-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BIAS DE BRITO (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007719-03.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARLENE BIAS DE BRITO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Cite-se a Autarquia/requerida para, querendo, responder à ação no prazo 

legal, com as observâncias e advertências legais. Apresentada a 

contestação e alegando-se nesta qualquer das hipóteses previstas no art. 

337 do NCPC, à parte autora para impugná-la no prazo de 15 dias (art. 351 

e 352 do NCPC). Diante da manifestação expressa da parte autora de não 

estar em condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de setembro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007272-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007272-15.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE APARECIDO DE 

ARAUJO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007376-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007376-07.2018.8.11.0002. REQUERENTE: TEREZINHA MARQUES DE 

MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007437-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

JORGE DOMINGOS DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007437-62.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: JORGE DOMINGOS DE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007443-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA PEREIRA MARIANO (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007443-69.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOVELINA PEREIRA MARIANO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Cite-se a Autarquia/requerida para, querendo, responder à ação no prazo 

legal, com as observâncias e advertências legais. Apresentada a 

contestação e alegando-se nesta qualquer das hipóteses previstas no art. 

337 do NCPC, à parte autora para impugná-la no prazo de 15 dias (art. 351 

e 352 do NCPC). Diante da manifestação expressa da parte autora de não 

estar em condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de setembro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008154-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

OLINDA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008154-74.2018.8.11.0002. AUTOR(A): OLINDA GONCALVES DA SILVA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Intime-se a parte Autora, 

por intermédio de seu patrono, para se manifestar acerca do cumprimento 

da liminar concedida, no prazo legal, requerendo o que de direito. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 19 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007054-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUDETE SEBASTIANA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007054-84.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EUDETE SEBASTIANA DA 

SILVA MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de 

audiência de conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. 

Cite-se o Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo 

legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo 

resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de setembro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007236-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MONTEIRO DA SILVA GALLO (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007236-70.2018.8.11.0002. AUTOR(A): RENATA MONTEIRO DA SILVA 

GALLO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007277-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

JAQUELINE BEBER GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007277-37.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JAQUELINE BEBER 

GUIMARAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de 

audiência de conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. 

Cite-se o Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo 

legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo 

resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de setembro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007572-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

INES DONIZETE SALLES ESTRELA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007572-74.2018.8.11.0002. AUTOR(A): INES DONIZETE SALLES 

ESTRELA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007412-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007412-49.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CONSTANTINO DOMINGOS DA 

SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381538 Nr: 27902-51.2014.811.0002

 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): KIT COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA, ROSE 

MÉRY MENDANHA MENDES, LUZIMAR MENDANHA SOBRINHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KIT COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA, 

CNPJ: 04253243000192. 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: 18/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

KIT COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA, ROSE MÉRY MENDANHA 

MENDESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA N°1197/2014 N°1198/2014 N°1199/2014 N°1200/2014 

N°1201/2014 N°1202/2014 N, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1197 À 1202/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 14.239,34 - Valor Atualizado: R$ 13.709,34 - Valor 

Honorários: R$ 530,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 530,00 (quinhentos e 

trinta reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente 

serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

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, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329372 Nr: 25685-69.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODAR PNEUS LTDA, CNPJ: 

00242949000360. 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: 06/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

RODAR PNEUS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA N° 73/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 73/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/11/2013

 - Valor Total: R$ 9.614,00 - Valor Atualizado: R$ 9.164,00 - Valor 

Honorários: R$ 450,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se 

o termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela 

parte Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo 

ao Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.
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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, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244017 Nr: 16754-82.2010.811.0002

 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): CERÂMICA DEL REY IND. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CERÂMICA DEL REY IND. COM. LTDA, 

CNPJ: 00882639000148, Inscrição Estadual: 13.109.428-0. 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: 31/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

CERÂMICA DEL REY IND. COM. LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 16401 A 16464/2010.

 - Valor Total: R$ 84.602,67 - Valor Atualizado: R$ 83.202,67 - Valor 

Honorários: R$ 1.400,00

Despacho/Decisão: REFERÊNCIA:AUTOS Nº 16754-82.2010 - EXECUÇÃO 

FISCALEXEQÜENTE:FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDEEXECUTADO:CERÂMICA DEL REY IND COMÉRCIO 

LTDAVistos,Cite-se, por correio, observando a Serventia o disposto no 

art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, o devedor pagar o 

débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes à garantia da 

execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do Código de 

Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou inexistência de 

embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais). Materializado 

eventuais embargos os honorários certamente serão majorados nos 

parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, 

do Código de Processo Civil. Nomeando bens à penhora, que deverá vir 

com seu valor estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei 

de Execução Fiscal, colha-se a expressa manifestação do Exeqüente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Havendo concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 657, do 

CPC, que deverá ser subscrito pelo Executado, dessa data correrá o 

prazo para embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de 

bens no prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de 

Justiça de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, 

juros, custas e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá 

obedecer às regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata do 

Executado, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de 

anuência e concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora 

no Cartório Imobiliário competente. Não encontrando o Executado, para 

intimação da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus 

parágrafos, da Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as 

hipóteses de penhora e atos subseqüentes, designe-se datas para hasta 

pública, com as devidas publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, 

CPC e demais normas aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância 

do Exeqüente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providênciasVárzea Grande, 20 de janeiro de 2011.ONIVALDO 

BUDNYJuiz 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, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376372 Nr: 24036-35.2014.811.0002

 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): JULIANO TAUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANO TAUBE, CNPJ: 

07019861000160. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

JULIANO TAUBE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA N° 133/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 133/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 7.183,19 - Valor Atualizado: R$ 6.803,19 - Valor 

Honorários: R$ 380,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente 

serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 
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concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

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, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377084 Nr: 24601-96.2014.811.0002

 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): AMORIM BORGES E BORGES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMORIM BORGES E BORGES LTDA, 

CNPJ: 03919863000155. 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: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

AMORIM BORGES E BORGES LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N°1098/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1098/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 5.298,44 - Valor Atualizado: R$ 5.048,44 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cite-se, por correio, observando a Serventia o 

disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, a parte 

devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes 

à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do 

Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

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, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332841 Nr: 1525-43.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDRA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DE ESTADO - 

OAB:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contido na inicial. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.Com o trânsito em 

julgado, e observadas às formalidades legais, arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 379339 Nr: 26257-88.2014.811.0002

 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: MEDIBRAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO FARMACÊUTICO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11682/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ratifico a tutela antecipada concedida, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e declaro a prescrição, bem como determino 

anulação dos débitos com data de vencimento do ano de 2005.Via de 

conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil.Deixo de 

condenar o Ente Público Requerido nas custas e despesas processuais 

por serem isentos, nos termos do art. 3º, I, Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno-o, no entanto, a honorários advocatícios, que fixo no 

valor de 10% (dez por centos) do valor atribuído à condenação, com 

fundamento no art. 85, § 3º do Novel Código de Processo Civil.Decisão 

não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 
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3º do NCPC.Com o trânsito em julgado, e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se.Custas pelo Requerente.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 388241 Nr: 4243-76.2015.811.0002

 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: SUZAN CARLA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236, ROSANNA KALLY SPREFICO DE MEDEIROS - 

OAB:9.530

 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.: 328613 Nr: 24937-37.2013.811.0002

 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: CONCEIÇÃO FERREIRA PIRES, CLARA IVETE 

RODRIGUES DAS NEVES, CONCEIÇÃO MARQUES DE MORAIS, DEVANIL 

LOPES DA COSTA, DERNITES PINTO DE MORAIS OLIVEIRA, DIOCINA 

VIEIRA ANGELO ROCHA, DIANE CRISTINA DIAS ASSUNÇÃO, EUZITA 

MARIA DE FIGUEIREDO LEITE, ELIETE DE CAMPOS CURADO, ELZA 

AUXILIADORA DE ALMEIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.164-A

 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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 244067 Nr: 16789-42.2010.811.0002

 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): VIVEIROS TANGARÁ LTDA, FRANCISCO 

GONÇALVES DA SILVA, VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA, MARIA 

LUCIA DA SILVA, DARCI GONÇALVES DA SILVA, ANTONIO MARCOS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7.199, JOSE THIMOTEO DE LIMA - OAB:7.199/MT, LIDIANNE 

SANTI DE LIMA - OAB:15.435

 Vistos,

VIVEIROS TANGARÁ LTDA apresentou exceção de pré-executividade 

contra a execução fiscal que lhe move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

alegando, em suma, que não é o responsável pelo pagamento do IPTU 

objeto da presente executória, requerendo a exclusão do polo passivo da 

ação.

Assevera que o imóvel ao qual fora lançado o IPTU é de propriedade da 

INFRAERO, e que não possui responsabilidade fiscal, pois o referido 

imóvel é objeto de locação.

 A Excepta apresentou impugnação ao pedido da Excipiente, sustentando 

que a exceção de pré-executividade é via inadequada para suscitar a 

ilegitimidade passiva, pois demanda de dilação probatória. No mérito, 

defendeu que à época da propositura da ação constava o nome do 

executado cadastrado no sistema municipal.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que a exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, 

consoante enunciado da Súmula nº 393.

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.

Nesse sentido temos o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO 

FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

— ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. “Conforme assentado em precedentes da 

Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 

1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção 

de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que 

figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (STJ, AgRg 

no AREsp 223.785/PA).Recurso não provido. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

20/02/2018, Publicado no DJE 04/05/2018).”

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 não 

comprovou o alegado, e a demanda 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.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 436429 Nr: 4856-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: keilla Machado - OAB:15.359

 Vistos,

SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES manifestou na presente execução 

fiscal que lhe move a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

alegando, resumidamente, que ao pretenso crédito almejado pelo ente 

público cabe a nulidade do lançamento por parcelamento da dívida 

administrativamente. Ao final, pugnou pela procedência dos pedidos com a 

extinção da presente execução fiscal, bem como condenar o exequente 

ao pagamento de honorários advocatícios.

 A Excepta apresentou impugnação ao pedido do Excipiente, sustentando 

que o pedido administrativo de parcelamento não extingue o crédito 

tributário, acarretando tão somente na suspensão de sua exigibilidade. A 

extinção ocorre quando houver total quitação do saldo devedor.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme a Súmula n° 393 do Superior Tribunal Justiça, "a exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No caso em exame, é certo que a interposição da exceção de 

pré-executividade não serve como meio de defesa contra o processo 

executivo.

 O artigo 917 do CPC preleciona que nos embargos à execução, o 

executado poderá fazer suas alegações, inclusive a inexigibilidade do 

título.

 “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - 

inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...] III - excesso 

de execução ou cumulação indevida de execuções; [...] VI - qualquer 

matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento.”

 Dos autos se verifica que o excipiente usou exceção de 

pré-executividade para alegar pedido de administrativo de parcelamento, 

bem como para pedir a extinção do processo.

 A respeito da exceção de pré-executividade, ensina a ilustre professora 
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Cleide Previtalli Cais:

 “A defesa via exceção de pré-executividade tem fundamento quando o 

processo de execução (tanto quando movido em face do devedor 

solvente por quantia certa, nos termos do Livro II do CPC, como em face 

da execução fiscal, proposta com fundamento nas normas da Lei 

6.830/80), se revela desprovido de causa por vício que afeta o título a tal 

ponto, que impede o seguimento válido do processo, que, de plano, se 

mostra inviável, desobrigando o executado de constituir a garantia da 

execução. (CAIS, Cleide Previtalli, O Processo Tributário, 5.ed. São Paulo: 

RT, 2007, p. 694)”.

 Vejamos, nesse sentido, a posição do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II – A exceção de pré-executividade é admitida em sede de execução 

fiscal, com cautela, pois o art. 16, § 3º, da Lei 6.830/80 determina 

expressamente que a matéria de defesa deve ser arguida em embargos. III 

– A jurisprudência desta Corte restringe a exceção de pré-executividade 

às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da 

nulidade do título puder ser verificada de plano. IV – No caso em exame, o 

Tribunal a quo verificou que o vício apontado na exceção de 

pré-executividade não se revela de fácil percepção, impondo-se a 

necessidade de dilação probatória, que só pode ser exercida em sede de 

embargos. Precedentes: Resp 336.468/DF e Resp 287.515/SP. ( STJ, Resp 

821.335-AgRg/SP, 1ª T. Rel. Min. Francisco Falcão, v.u., j. 18.4.2006, DJ 

11.5.2006, p. 176).”

O que se verifica é que a exceção de pré-executividade é um incidente 

que só pode ser utilizado de modo excepcional, eis que a defesa, na 

execução, deve, como regra, ser veiculada por meio dos embargos.

 No presente caso, a matéria demanda dilação probatória.

 Neste sentido, confira-se.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO 

EXISTENTE – DISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS 

DIVERSOS DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO EXEQUENDO – 

MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E 

QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO MÉRITO 

RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.A via escolhida, vale dizer, 

Exceção de Pré-Executividade, não é adequada à análise de matérias que 

desafiam instrução probatória (TJMT –AgR 172935/2015).Verificada a 

existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos 

declaratórios é a medida que se impõe. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018).”

De outro modo, é assente não ser cabível exceção de pré-executividade 

na hipótese em que se pretende discutir eventual exigibilidade do crédito 

tributário em razão de parcelmanto, porque a finalidade da exceção de 

pré-executividade é tão somente combater matérias suscetíveis de 

conhecimento de ofício pelo magistrado, não sendo possível discutir 

matéria reservada a embargos. Tal análise foge dos contornos traçados 

para a exceção, uma vez que demanda dilação probatória.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual.

Outrossim, concedo a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Após, manifeste-se a exequente no prazo legal.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 310738 Nr: 6795-82.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, 

JORGE DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13.594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

determinando ao Estado de Mato Grosso a anulação do Termo de 

Apreensão e Depósito n.º 1035172-3 e que seja calculado o valor do 

tributo devido, nos valores adequados, tendo em vista o enquadramento 

do Requerente no Programa PRODEIC.Via de conseqüência, julgo extinto o 

processo, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novel Código de Processo Civil.Deixo de condenar o Ente Público 

Requerido nas custas e despesas processuais por serem isentos, nos 

termos do art. 3º, I, Lei Estadual 7.603/2001.Condeno-o, no entanto, a 

honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% (dez por centos) do 

valor atribuído à condenação, com fundamento no art. 85, § 3º do 

NCPC.Com o trânsito em julgado, e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.O valor atribuído à causa será o total do valor do Termo de 

Apreensão nº 1035172-3 de f. 23 - R$ 22.233,20 (vinte e dois mil, 

duzentos e trinta e três reais e vinte centavos), devendo constar na capa 

dos autos.Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no artigo 496, § 3º do NCPC.Custas pelo Requerente.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 379579 Nr: 26418-98.2014.811.0002

 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: ALBERTINA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO ( MT SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:22.005-B/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A 

MT, PAULA DANIELE MARCHIORETO - OAB:11729, REGINA MACEDO 

GONCALVES - OAB:0505/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:MT 12.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, formulado por ALBERTINA APARECIDA 

ALVES contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE, na ação de obrigação de 

fazer c/c tutela antecipada, para condenar o requerido a autorizar e 

custear a realização do procedimento cirúrgico de redução das mamas, 

conforme prescrição médica de fl. 30, bem como o laudo pericial de fl. 111, 

por consequência JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas 

processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(CPC, art.85, § 3º, inc. II).Certificado trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 386184 Nr: 2736-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 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.: 330521 Nr: 26826-26.2013.811.0002

 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: MARIA BARBARA DA CUNHA, ROSALICE GONÇALVES 

DE CAMPOS, JUCELIA ALVES PEREIRA MARQUES ESTEVES

 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 
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sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 204486 Nr: 486-21.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Vitor Pereira de Castro 

- OAB:100982

 Intimar o advogado José Vitor Pereira de Castro (OAB/MT 11.258-A), 

defensor do acusado Elias da Silva Tavares, para comparecer à Sessão 

de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea 

Grande, designado para o dia 17/10/2018 às 13h30min, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 

preparação para a sessão de julgamento.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 529015 Nr: 3788-09.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA, 

VALDIRENE RISSARDI, WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, VITOR 

HUGO SOARES DE CARVALHO, AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, 

NAIARA RODRIGUES OVEDO, RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, PAULO 

VICTOR DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DAMIÃO DA SILVA 

CRUZ - OAB:19.681/0, KATIA VALADARES SILVA - OAB:23270

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a(s) defesa(s) do(s) réu(s), via DJE, que foi designada 

audiência para interrogatório do réu PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO 

, para o dia 25/09/2018 às 14hs, na Comarca de RONDONÓPOLIS NA 

TERCEIRA VARA CRIMINAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 326459 Nr: 22814-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTINA SILVA AMARAL, KLEYTON 

DA SILVA FREITAS, LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR, ELIAS 

JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO 

ESTADUAL - OAB:, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, 

VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16.195

 Aberta a audiência, constatada a presença da Defesa de KELLY e 

LERONARDO, da testemunha HELEDIR DA SILVA, dos estagiários ouvintes 

CREMILTON PEREIRA AGUIAR e VANESSA FONTOURA RODRIGUES, bem 

como o Ministério Público. Cientificadas as partes sobre a utilização de 

registro fonográfico digital para a tomada de prova oral, nos termos da Lei 

11.419/2006 e Provimento n° 035/2007-Gab-CGJ, bem como artigo 405, 

§1° do CPP com redação dada pela Lei n° 11.719/2008, bem como foram 

advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros 

de áudio a pessoas estranhas ao processo. Ouvida a testemunha 

HELEDIR, cujas declarações foram gravadas em áudio/vídeo (DVD anexo). 

1) A Defesa da ré KELLY anuiu com a realização da audiência sem a 

presença dela e requereu a designação de nova data para sua oitiva, bem 

como a juntada de atestado justificando sua ausência. 2) Iniciada a 

audiência às 13h57m, foi constatada a ausência da Defesa de ELIAS. 3) O 

réu ELIAS não veio conduzido até o inicio deste ato, tendo sua Defesa 

anuído com a realização sem ele. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a 

seguinte DECISÃO: I – Tendo em vista que a Defesa de ELIAS não 

compareceu a esta audiência nomeio para sua Defesa, somente para este 

ato, o Defensor Público Dr. CAMILLO FARES ABINADER NETO, conforme o 

disposto no art. 265, § 2º do CPP. INTIME-SE para os demais atos a 

Advogada do Réu, Dr. VITOR LIMA DE ARRUDA. II – DESIGNO para 

continuação da audiência o dia 02/10/2018, às 15h:30min. Intimem-se. 

Requisite-se. III – Analisando os autos, verifico que a dificuldade em obter 

êxito na intimação de LEONARDO é recorrente; assim, proceda-se na 

forma dos artigos 396 c/c artigo 362 c/c artigo 3°, ambos do CPP c/c 

artigos 252, 253 e 254, todos do NCPC. Saem os abaixo assinados 

devidamente intimados.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 517197 Nr: 30296-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO MELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jose Antonio Melo dos Santos, Cpf: 28998111268, Rg: 

04589106 SSP MT Filiação: Miguel Gonçalves dos Santos e Antonia 

Francisca Melo dos Santos, data de nascimento: 15/11/1968, brasileiro(a), 

natural de Governador archer-MA, casado(a), tecnico em eletro eletronico, 

Endereço: Rua Íris Siqueira, N. 218, Bairro: Jd. União - Setor 2, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo cfinal da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia José Antonio Melo dos Santos como incurso no artigo 180, 

caput, do Código Penal. Por esta razão, requer seja recebida e autuada a 

presente denúncia, seja o denunciado citado para que apresente defesa 

escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus 

ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas e interrogatório, até final sentença 

condenatória com a determinação, se for o caso, do valor mínimo devido à 

vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados. 

Caso o denunciado não seja encontrado para ser citado no endereço 

declinado nos autos, requer seja expedido ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de 

eventual prisão do mesmo e, em não havendo sucesso, a aplicação do 

disposto no artigo 361 do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:I – Em face da determinação contida no artigo 1.376, 

§1°, da CNGC/16, oficie-se à Superintendência do Sistema Prisional 

requisitando informação acerca de estar o acusado preso em alguma das 

unidades prisionais do Estado.

II – Se a resposta for negativa, citem-no por edital.

III – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

IV – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência 

ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 548851 Nr: 14504-95.2018.811.0002
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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): KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA, OLIU 

RONDON DA SILVA, PAULO SILVA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PINHEDO 

HERNANDES - OAB:19124

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu KLEDSON 

MATHEUS CASTRO FERREIRA, DR. RODRIGO P. HERNANDES, via DJE, 

para apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498523 Nr: 12960-09.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MELO DE PAULA, EDNEI DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IGOR MELO DE PAULA, Rg: 2825597-6, 

Filiação: Laudineia Melo de Paula, data de nascimento: 04/02/1999, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), não estuda e não trabalha, 

Telefone 65-9254-0915. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, IGOR MELO DE PAULA praticou crime 

previsto no artigo 155, §4° I, do Código Penal, requerendo seja contra ele, 

instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e 

seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para 

apresentação de resposta escrita e demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITEM-SE e 

INTIMEM-SE os réus para apresentarem resposta à acusação em 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, 

AUTORIZADA a expedição de carta precatória, caso necessário.Conste 

no mandado que os denunciados deverão fazê-lo através de Advogado, 

ou declarar, caso não tenham condições de constituir um profissional, o 

desejo de serem patrocinados por Defensor Dativo nomeado por este 

Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder 

às citações e intimações.Em sendo as respostas negativas ou passado o 

prazo estabelecido na Lei, desde já nomeio o Defensor Público atuante 

nesta Vara para patrocinar as defesas atendendo os fins do art. 396-A, 

do Código de Processo Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com 

a denúncia (fl. 59), porque não restou comprovada a impossibilidade do 

órgão acusador obter as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, 

da CNGC – Foro Judicial.Oferecidas as respostas preliminares dos réus, 

façam os autos conclusos.Verificando que o denunciado ÍGOR MELO DE 

PAULA preenche os requisitos objetivos e subjetivos, INTIMEM-SE o réu e 

sua defesa.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 18 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 319728 Nr: 16102-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ZEVE COIMBRA, REGINALDO 

FERREIRA DA SILVA, EDGAR CARLOS GIRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B, ROSANA LORIS AZEVEDO - 

OAB:15344, Tallita Carvalho de Miranda - OAB:18867

 INTIMAÇÃO DAS ADVOGADAS DRA. ROSANA LORIS AZEVEDO OAB/MT 

SOB O N° 15344 E DRA. TALLITA CARVALHO DE MIRANDA OAB/MT SOB 

N° 18867 PARA QUE PRAZO LEGAL MANIFESTE ACERCA DAS 

TESTEMUNHAS THIAGO G. COIMBRA, GIOVANI SOARES RAMOS JÚNIOR 

E GIOVANI SOARES RAMOS NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 509684 Nr: 18842-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE FERRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a gravidade dos atos e o descumprimento das medidas protetivas 

praticados pelo acusado, afasto a possibilidade de aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão, uma vez que não surtirão efeitos 

práticos.Por fim, constato que o pleito formulado não trouxe aos autos 

novos fundamentos que permitam a reanálise da decisão, nos termos do 

artigo 316 do Código de Processo Penal. Diante de tais fatos, verifico que 

ainda se encontram presentes os requisitos e fundamentos para a 

manutenção do decreto da prisão preventiva de Pablo Henrique Ferron, 

uma vez que, apesar dos argumentos lançados pela defesa, a custódia 

cautelar do acusado, se encontra fundamentada nos pressupostos 

legais.Destarte, pelos motivos explicitados, considerando que não houve 

qualquer alteração fática, e em consonância com o parecer Ministerial de 

fls. 178/180, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva de fls. 

124/154 e MANTENHO o decreto de prisão preventiva de PABLO 

HENRIQUE FERRON.Quanto ao requerimento do acusado de fl. 181, para 

que seja substituída a oitiva da vítima Milene Zulmira de Almeida por 

Claudia Santos Pereira, DEFIRO o pedido devendo a testemunha ser 

intimada no endereço constante à fl. 181 para comparecer na audiência 

designada à fl. 93, para o dia 15 de outubro de 2018 às 

16h00min.QUANTO AO PEDIDO DA DEFESA DO ACUSADO DE FL.181, 

PARA A ANTECIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 16H00MIN, 

INDEFIRO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PAUTA DISPONÍVEL. INTIMEM-SE 

o acusado e a vítima, da seguinte decisão.CIÊNCIA ao Ministério Público e 

Defensoria Pública.CUMPRA-SE.Várzea Grande-MT, 27 de junho de 

2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 509684 Nr: 18842-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE FERRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 509684.

VISTOS ETC

Redesigno audiência de instrução e julgamento designada as fls. 91 para o 

dia 15 de outubro de 2018, às 16h00min, a para oitiva da vítima, das 

testemunhas e interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima (fls. 89), as testemunhas arroladas pela 

acusação/defesa (fls. 06) e o acusado (fls. 62).

Requisitem-se as testemunhas PM Léo Donizete Rodrigues de Miranda e 
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PM Thiago Feliciano da Silva, junto ao Comando da Policia Militar do Estado 

de MT.

Defiro a cota ministerial de fls. 92 e determino a intimação da Defensoria 

Pública (vitima) para que junte aos autos cópia das mensagens de textos 

encaminhadas à vitima, via rede social e/ou via aplicativo de celular, bem 

como cópia do boletim de ocorrência relativo ao descumprimento das 

medidas protetivas, no prazo legal.

 Com a juntada dos documentos, ao MPE para se manifestar, no prazo 

legal.

 Intimem-se.

 Ciência ao MP e à Defensoria Pública.

 Cumpra-se com urgência.

Várzea Grande, 13 de abril de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 212178 Nr: 1829-61.2018.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIO ANDRADE DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FLOR VIEIRA DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDENIR RODRIGUES BARBOSA 

FILHO - OAB:OAB/MT 21642/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Dr. VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - OAB/MT 21642, 

advogado da parte querelante, do despacho de fls. 09, o qual determina 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de Procuração na forma do 

artigo 44 do Código de Processo Penal, sob pena de rejeição sumária da 

queixa-crime apresentada. Ainda, para fins de aditamento da 

queixa-crime, para que se faça constar a data do fato.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003149-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KJR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (RÉU)

VALDOMIRO JACQUES DO NASCIMENTO (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008209-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARDOSO NEIVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008209-25.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDUARDO CARDOSO NEIVA EIRELI - 

ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, observo que esta se 

refere à parcela com vencimento em 12/06/2018, contudo, verifico que a 

planilha de débito acostada pelo autor, informa que o requerido tornou-se 

inadimplente a partir do dia 30/05/2018. 4. Verifico ainda, que o autor não 

colacionou o Contrato social, no intuito de demonstrar a titularidade do 

crédito em relação ao requerido, requisito necessário para apreciação do 

pedido. 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003809-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

IRENE SOARES VERISSIMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1003809-02.2017.8.11.0002; Valor causa: $11,919.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): IRENE 

SOARES VERISSIMO Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 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 , 20 de setembro de 2018. Eu Ana Paula Garcia de 

Moura - Gestora Judiciária, que a 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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007168-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA DA SILVA VENTURA (RÉU)

ASA BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(RÉU)

MARCIO ADRIANO DE MATTOS VENTURA (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004456-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 422 de 430



BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA FAVARETTO LIMA (RÉU)

VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO (RÉU)

PAULO CAIRES LIMA (RÉU)

VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005621-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE ARRUDA FIALHO (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Intime-se a autora, na pessoa de seu advogado, para querendo, 

apresentar sua impugnação, conforme a retro decisão. Bem como: 

intima-se a parte autora para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 06/11/2018, às 15h:20min, sito no Edifício do Fórum 

de Várzea Grande - MT, sala de audiência deste Juízo, endereço:: Av. 

Castelo Branco S/nºBairro: Água LimpaCidade: Várzea Grande-MT 

Cep:78125700Fone: (65) 3688-8400. ADVERTÊNCIA: 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” – (artigo 334, 

§8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004770-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIFFERENT MODA TRANSADA EIRELI - ME (EXECUTADO)

ROSA MARIA BERTOLLO (EXECUTADO)

VILMAR BERTOLLO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005621-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE ARRUDA FIALHO (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005621-45.2018.8.11.0002; AUTOR(A): TEREZINHA DE ARRUDA FIALHO 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. Trata-se de 

ação Ordinária de Readequação e Restituição de Valores Pagos 

Indevidamente c/c com pedido de concessão de tutela de evidência, 

promovida por TEREZINHA DE ARRUDA FIALHO, em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, partes devidamente qualificadas nos 

autos. 2. Aduz, a requerente que objetivando comprar um veiculo, 

celebrou um contrato de empréstimo no valor de R$ 34.903,35 (trinta e 

quatro mil, novecentos e três reais e trinta e cinco centavos), a serem 

pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.183,68 (mil, cento e 

oitenta e três reais e sessenta e oito centavos). 3. Assevera, todavia, que 

na cláusula de “valor total financiado”, apresentou-se o valor de R$ 

35.253,35 (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e 

cinco centavos), totalizando uma diferença de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), valor que afirma não possuir qualquer explicação sobre 

a sua incidência. 4. Afirma que o instrumento particular refere-se aos 

juros mensais e anuais, no entanto, diferente dos juros expostos no CET, 

dessa forma constatada a estipulação de juros de forma não 

transparente. 5. Por esta razão, pugna pela concessão de tutela de 

evidência, com a consequente determinação para que o requerido se 

abstenha de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes, a 

manutenção na posse do bem e a autorização para depósito judicial, no 

mérito, adequar o contrato aos juros praticado na média estipulada pelo 

Banco Central, a aplicação de juros conforme estipulação em contrato, 

afastando qualquer outra incidência que não seja de ciência expressa do 

consumidor como, evitando assim a onerosidade do contrato. 6. Em 

decisão de ID. 14543170 fora indeferida a justiça gratuita, determinada que 

a autora recolhesse as custas processuais sob pena de cancelamento da 

distribuição. 7. Aportou aos autos Malote Digital do Egrégio Tribunal de 

Justiça informando a concessão da assistência judiciária gratuita a autora. 

8. Em ID. 14566303 aportou a contestação do requerido. 9. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 8. Terezinha de Arrida Fialho 

propôs a presente ação de Readequação e Restituição de Valores Pagos 

Indevidamente c/c com pedido de concessão de tutela de evidência, em 

face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, conforme relatório acima. 9. 

Para a concessão de tutela de evidência, faz-se necessário o 

preenchimento dos requisitos elencados no artigo 311 do CPC, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo. 10. No caso dos autos, a autora pugnou pela 

concessão de tutela de evidência, com fundamento no inciso II do artigo 

311, qual seja, “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante”. 11. Todavia, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, que a autora faz jus a tutela vindicada. 

Explico. 12. De proemio, verifico no contrato a previsão dos encargos 

cobrados pela instituição financeira, sendo que a autora, ciente dos 

mesmos e de acordo, aportou sua assinatura no contrato, não cabendo, 

neste momento, alegar o desconhecimento das tarifas aplicadas a 

ausência de expressa autorização para a incidência das mesmas. 13. 

Consigno que, para o deferimento da tutela de evidência, necessária 

“plausibilidade de direito invocado, mas prescinde da demonstração do 

risco de dano. Vale dizer, o direito da parte requerente é tão óbvio que 

deve ser prontamente reconhecido pelo juiz.” (Comentários ao Código de 

Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São 

Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015; art. 311, nota 2, pág. 871). 14. 

Assim, considerando que o direito da autora carece de dilação probatória, 

INDEFIRO a tutela de evidência vindicada. 15. Com fulcro no artigo 334 do 

CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 06/11/2018, 

às 15h20min. 16. Consigno que “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” – (artigo 334, §8º, do CPC). 17. Consigno, ainda, 

que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, 

por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 18. Considerando 

que a parte requerida apresentou contestação no processo, dou-lhe por 

citado, nos termos do artigo 239, § 1º do Código de Processo Civil. 19. 

Intime-se a autora para querendo, apresentar sua impugnação. 20. 

Ressalto que o extenso lapso temporal entre a designação e a realização 

da audiência se dá em virtude da decisão proferida pelo Diretoria deste 

Fórum, que orientou a Central de Mandados a não receber os mandados 

com Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o 

cumprimento. 21. Em observância ao teor da liminar da justiça gratuita 

deferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Juízo de retratação, 

DEFIRO o benefício de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 22. 

Aguarde-se a data de audiência aprazada. 23. Seguem às informações 

prestadas em uma lauda. 24. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008001-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIAS PEDROSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, cujo teor é: 

Certifico que, em cumprimento ao Mandado expedido pelo Juízo de Direito 

desta Comarca, extraído dos Autos acima mencionados, não foi possível 

proceder a Busca e Apreensão do bem descrito no mandado tendo em 

vista não te-lo encontrado e nenhuma informaçao obtive a seu respeito. O 

referido é verdade e dou fé. Admilson Moraes Gonçalves. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000094-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI (ADVOGADO(A))

JORGE JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

SUSAMEIRE DA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000094-15.2018.8.11.0002; REQUERENTE: SUSAMEIRE DA LUZ 

OLIVEIRA, JORGE JOSE DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos. 1. Trata-se de Medida Cautelar com pedido liminar 

par Suspender/Cancelar Leilão de Imóvel, promovida por SUSAMEIRE DA 

LUZ OLIVEIRA e JORGE JOSÉ DE SOUZA, em face de BANCO 

BRADESCO, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduzem os 

autores que são avalistas da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – 

Capital de Giro nº 237/1263/0002, tomada em favor da empresa os quais 

eram sócios, tendo como garantia do negócio o bem registrado sob o R-4, 

da Matrícula nº 316 no 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea 

Grande/MT. 3. Afirmam que, por conta dos elevados encargos contratuais 

não conseguiram pagar os valores pactuados no contrato e, em razão 

disso foram notificados para quitarem a divida no prazo de 15 dias, sob 

pena da consolidação na posse do imóvel em favor da instituição 

financeira ora requerida. 4. Asseveram que, tentaram formalizar um 

acordo administrativamente, no entanto, restou infrutífera a negociação, 

sendo notificados na data de 26/12/2017 que o imóvel iria a leilão. 

Aduzem, por fim, que imóvel se trata de único bem, bem de família. 5. Por 

esta razão, pugnam pela concessão da Tutela Cautelar em Caráter 

Antecedente objetivando suspender/cancelar a realização do leilão, bem 

como a manutenção na posse do bem imóvel e, no mérito, o julgamento 

procedente, revisando as cláusulas contratuais. 6. Pois bem. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 7. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. 8. No caso em 

comento, em que pese os autores terem informado na inicial que o imóvel 

dado em garantia é o seu único imóvel, não há nos autos substâncias que 

demonstrem essa alegação, pelo contrário, o seu oferecimento em 

garantia pode implicar em renúncia à impenhorabilidade, não sendo 

razoável que o devedor, ante a inadimplência, alegue que o bem não pode 

sofrer constrição. 9. Sobre o tema em questão, o STJ já se manifestou, in 

verbis: “CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. OFERECIMENTO EM GARANTIA 

HIPOTECÁRIA. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. RENÚNCIA À 

IMPENHORABILIDADE. [...] 3. A boa-fé do devedor é determinante para que 

possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados 

no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de 

cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família 

certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato 

implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que 

depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como 

subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé 

ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia 

que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por 

completo. [...]” (STJ, 3ª Turma, REsp 1141732/SP, Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, j. em 09/11/2010) (Grifei). 10. Nesse sentido também se mostra o 

entendimento da 2ª Câmara Cível/TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C SUSTAÇÃO DE 

PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA 

ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR – PEDIDO DE 

READEQUAÇÃO DAS PARCELAS DO PACTO – IMPOSSIBILIDADE – 

SÚMULA 381 DO STJ – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – 

DESACOLHIMENTO – GARANTIA REAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO 

PROPRIO IMÓVEL OBJETO DO FINANCIAMENTO – ARTIGO 3º, INCISO V, 

DA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO DESPROVIDO. Se os apelantes sequer 

apontam os encargos supostamente abusivos, fundamentando seu pedido 

de readequação do valor das parcelas do contrato de financiamento única 

e exclusivamente na alteração da situação financeira, este sequer merece 

ser conhecido por esta Corte. Exegese da Súmula 381 do STJ. O fato de o 

imóvel dado em garantia real ser o único bem da família é sopesado 

quando de seu oferecimento em alienação fiduciária do financiamento do 

imóvel, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 8.009/90. Assim, descabido que 

depois, ante sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio 

para livrar o imóvel da penhora. (Ap 1911/2016, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/05/2016, 

Publicado no DJE 18/05/2016)”. 11. Dessa forma, verifico que os 

requerentes foram devidamente notificados, conforme se depreende da 

Notificação Expedida pelo Cartório do 1º Ofício, documento, este, trazido 

pela parte autora. 12. Assim, sendo os devedores regularmente 

notificados e não efetuado o pagamento no prazo legal, a propriedade do 

imóvel consolida-se no nome do credor fiduciário, de modo que não é 

possível que se impeça ao credor de exercer o direito de dispor do bem, 

através da realização do leilão extrajudicial. 13. Por tais motivos, não 

consigo vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito 

invocado pelos autores, para que possa conceder-lhes liminarmente a 

cautelar almejada, razão pela qual INDEFIRO o pedido. 14. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335), 15. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 16. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 08/11/2018, às 14h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “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” – (artigo 334, §8º, do CPC). 17. 

Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, 

deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, 

§5º, CPC). 18. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 19. No tocante à inversão do 

ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis 

que os autores são as partes hipossuficientes da relação. 20. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005404-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)
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HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002090-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON ANTONIO ESTEVAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002090-48.2018.8.11.0002; REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EDMILSON ANTONIO ESTEVAO Vistos. 

1. Apreendido o veículo conforme certidão do senhor Oficial de Justiça (ID. 

14971722), a parte requerida apresentou contestação com pedido de 

quitação do débito, a fim de purgar a mora. 2. Pois bem. De acordo com 

entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores quanto ao valor a ser 

depositado referente a purgação da mora, o devedor deve pagar a 

integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial pelo 

autor como devidos. 3. Assim, considerando que o cumprimento da liminar 

se deu em 23/08/2018 e o pagamento da integralidade do débito (R$ 

5.275,25) fora realizado em 24/08/2018, dentro do prazo legal, conforme 

comprovante de ID. 15313231, expeça-se o competente Mandado de 

Restituição do veículo, em favor do requerido, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

plantonista, se necessário. 4. Considerando que já fora apresentada a 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar sua 

impugnação. 5. Ainda, intime-se o autor para que informe a conta a serem 

transferidos os valores depositados nos autos. 6. Ciência à Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. 7. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003859-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDELSON LUCIO DOS SANTOS ARRUDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, cujo teor é: 

Certifico que me dirigi ao endereço que consta no mandado, lá estando em 

três ocasiões, dia 26/07 às 9h e 17 min e às 14h e 47min, e 27/07 às 15h e 

13 min, e encontrei a residência fechada. Tomei informação com os 

vizinhos Juliana e Mario que me disserem desconhecer os moradores da 

residência em questão, e que os mesmos só são vistos no local no 

período noturno. Pelo exposto, deixei de proceder à busca e apreensão do 

bem descrito no mandado em face de não encontrar. O referido é verdade 

e dou fé. Oficial de Justiça Jefferson Campos Borralho. ADVERTÊNCIAS: 

Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004024-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE GONCALO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, cujo teor é: 

Certifico que me dirigi até a Rua Espiríto Santo, Bairro Nova Várzea 

Grande e na Rua 44, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e lá estando 

não localizei o veículo constante no mandado, motivo pelo qual não foi 

possível proceder a Busca e Apreensão do veiculo constante no 

mandado, em virtude de não encontrá-lo. Faço devolução do mandado 

para os devidos fins. Dou fé. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008882-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SARAIVA DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 430399 Nr: 1049-34.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, ALTAIR BAGGIO, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUNPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

constrição online.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373485 Nr: 21928-33.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLIMAR JOSÉ BONDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281462 Nr: 177-58.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE RACHID JAUDY ME, CARLOS 

JOSE RACHID JAUDY, WILLIAN LUCIANO GOMES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 425 de 430



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico que em razão da Sentença do dia 22/08/2018, em fls. de nº 

125/126, até a presente data não ter sido publicada no DJE, remeto-a, a 

nova publicação de expediente através do DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270232 Nr: 15037-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 267572 Nr: 8990-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUIRDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 396731 Nr: 9652-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E 

EDIFICAÇÕES LTDA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443, Milton Lauro Schmidt - OAB:11612, 

OSCAR LUIS OLIVEIRA - OAB:6.588

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o requerido se manifestar acerca do pedido 

de desistência do autor, sob pena de seu silêncio importar em 

concordância tácita.

2. Findo o prazo, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281462 Nr: 177-58.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE RACHID JAUDY ME, CARLOS 

JOSE RACHID JAUDY, WILLIAN LUCIANO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de ação condenatória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A 

em face de CARLOS JOSÉ RACHID JAUDY ME, CARLOS JOSÉ RACHID 

JAUDY e WILLIAM LUCIANO GOMES, todos devidamente qualificados nos 

autos, pretendendo o recebimento do valor de R$ 78.655,48 (setenta e oito 

mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

2. Em decisão de fl. 48, determinou-se a citação da parte requerida para 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Citados por edital (fls. 116), os requeridos apresentaram contestação 

por negativa geral (fls. 119/123) pela Ilustre Defensora Pública, nomeada 

como curadora.

Em síntese, é o relatório.

DECIDO.

4. Trata-se de ação condenatória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A 

em face de CARLOS JOSÉ RACHID JAUDY ME, CARLOS JOSÉ RACHID 

JAUDY e WILLIAM LUCIANO GOMES, todos devidamente qualificados nos 

autos, pretendendo o recebimento do valor de R$ 78.655,48 (setenta e oito 

mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

referente ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro 

Empresa Flex nº 276.405.983, o qual concedeu um crédito fixo até o limite 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5. A presente ação veio instruída com o Contrato de Abertura de Crédito e 

seus aditivos (fls. 23/29) e memória discriminada e evolução do débito (fls. 

40/41), que demonstram a relação jurídica existente entre as partes.

6. Analisando detidamente os documentos trazidos pela autora, verifico 

que de fato fora disponibilizado o crédito para os requeridos, no valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se depreende dos 

documentos supracitados.

7. Todavia, por não adimplir a obrigação no vencimento acordado, trouxe 

como consequência a evolução gradativa do débito, que em 03/10/2011 

fora apurado no valor de R$ 78.655,48 (setenta e oito mil e seiscentos e 

cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme se extrai da 

planilha de evolução do débito anexa aos autos.

8. Destarte, restou sobejamente comprovado nos autos a totalidade do 

débito pleiteado pelo autor.

9. Ademais, verifico dos autos que os requeridos foram citados por edital, 

sendo-lhes nomeado curador especial na pessoa da Defensora Pública 

atuante neste juízo, na forma do art. 72, II, do CPC, que por sua vez 

apresentou defesa por negativa geral.

10. Portanto, como os requeridos não alegaram e tampouco provaram 

qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, 

não resta alternativa a não ser a procedência do pleito.

11. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito na 

forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar os requeridos 

CARLOS JOSÉ RACHID JAUDY ME, CARLOS JOSÉ RACHID JAUDY e 

WILLIAM LUCIANO GOMES, qualificados nos autos, ao pagamento de R$ 

78.655,48 (setenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo 

INPC a partir do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da data da citação.

 12. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).

13. Ciência à Defensoria Pública Estadual.

14. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e cautelas 

necessárias.

15. P. I. C.

16. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374379 Nr: 22592-64.2014.811.0002

 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: DULVALINA DE LARA CAMPOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU LEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:17750/OAB/MS

 Vistos.

.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008374-72.2018.8.11.0002

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))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RANULFO SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008374-72.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCOS RANULFO SANTANA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000094-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI (ADVOGADO(A))

JORGE JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

SUSAMEIRE DA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KLEITON JOAQUIM NERY LACERDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000094-15.2018.8.11.0002; REQUERENTE: SUSAMEIRE DA LUZ 

OLIVEIRA, JORGE JOSE DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos. 1. Trata-se de Medida Cautelar com pedido liminar 

par Suspender/Cancelar Leilão de Imóvel, promovida por SUSAMEIRE DA 

LUZ OLIVEIRA e JORGE JOSÉ DE SOUZA, em face de BANCO 

BRADESCO, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduzem os 

autores que são avalistas da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – 

Capital de Giro nº 237/1263/0002, tomada em favor da empresa os quais 

eram sócios, tendo como garantia do negócio o bem registrado sob o R-4, 

da Matrícula nº 316 no 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea 

Grande/MT. 3. Afirmam que, por conta dos elevados encargos contratuais 

não conseguiram pagar os valores pactuados no contrato e, em razão 

disso foram notificados para quitarem a divida no prazo de 15 dias, sob 

pena da consolidação na posse do imóvel em favor da instituição 

financeira ora requerida. 4. Asseveram que, tentaram formalizar um 

acordo administrativamente, no entanto, restou infrutífera a negociação, 

sendo notificados na data de 26/12/2017 que o imóvel iria a leilão. 

Aduzem, por fim, que imóvel se trata de único bem, bem de família. 5. Por 

esta razão, pugnam pela concessão da Tutela Cautelar em Caráter 

Antecedente objetivando suspender/cancelar a realização do leilão, bem 

como a manutenção na posse do bem imóvel e, no mérito, o julgamento 

procedente, revisando as cláusulas contratuais. 6. Pois bem. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 7. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. 8. No caso em 

comento, em que pese os autores terem informado na inicial que o imóvel 

dado em garantia é o seu único imóvel, não há nos autos substâncias que 

demonstrem essa alegação, pelo contrário, o seu oferecimento em 

garantia pode implicar em renúncia à impenhorabilidade, não sendo 

razoável que o devedor, ante a inadimplência, alegue que o bem não pode 

sofrer constrição. 9. Sobre o tema em questão, o STJ já se manifestou, in 

verbis: “CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. OFERECIMENTO EM GARANTIA 

HIPOTECÁRIA. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. RENÚNCIA À 

IMPENHORABILIDADE. [...] 3. A boa-fé do devedor é determinante para que 

possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados 

no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de 

cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família 

certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato 

implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que 

depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como 

subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé 

ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia 

que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por 

completo. [...]” (STJ, 3ª Turma, REsp 1141732/SP, Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, j. em 09/11/2010) (Grifei). 10. Nesse sentido também se mostra o 

entendimento da 2ª Câmara Cível/TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C SUSTAÇÃO DE 

PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA 

ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR – PEDIDO DE 

READEQUAÇÃO DAS PARCELAS DO PACTO – IMPOSSIBILIDADE – 

SÚMULA 381 DO STJ – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – 

DESACOLHIMENTO – GARANTIA REAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO 

PROPRIO IMÓVEL OBJETO DO FINANCIAMENTO – ARTIGO 3º, INCISO V, 

DA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO DESPROVIDO. Se os apelantes sequer 

apontam os encargos supostamente abusivos, fundamentando seu pedido 

de readequação do valor das parcelas do contrato de financiamento única 

e exclusivamente na alteração da situação financeira, este sequer merece 

ser conhecido por esta Corte. Exegese da Súmula 381 do STJ. O fato de o 

imóvel dado em garantia real ser o único bem da família é sopesado 

quando de seu oferecimento em alienação fiduciária do financiamento do 

imóvel, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 8.009/90. Assim, descabido que 
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depois, ante sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio 

para livrar o imóvel da penhora. (Ap 1911/2016, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/05/2016, 

Publicado no DJE 18/05/2016)”. 11. Dessa forma, verifico que os 

requerentes foram devidamente notificados, conforme se depreende da 

Notificação Expedida pelo Cartório do 1º Ofício, documento, este, trazido 

pela parte autora. 12. Assim, sendo os devedores regularmente 

notificados e não efetuado o pagamento no prazo legal, a propriedade do 

imóvel consolida-se no nome do credor fiduciário, de modo que não é 

possível que se impeça ao credor de exercer o direito de dispor do bem, 

através da realização do leilão extrajudicial. 13. Por tais motivos, não 

consigo vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito 

invocado pelos autores, para que possa conceder-lhes liminarmente a 

cautelar almejada, razão pela qual INDEFIRO o pedido. 14. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335), 15. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 16. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 08/11/2018, às 14h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “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” – (artigo 334, §8º, do CPC). 17. 

Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, 

deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, 

§5º, CPC). 18. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 19. No tocante à inversão do 

ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis 

que os autores são as partes hipossuficientes da relação. 20. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006488-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KLEITON JOAQUIM NERY LACERDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006488-38.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PAULO 

RICARDO DE OLIVEIRA Vistos. 1. Apreendido o veículo conforme certidão 

do senhor Oficial de Justiça (ID. 15259290), pleiteia a requerida, a 

purgação da mora, uma vez que efetuara o pagamento integral do débito. 

2. Pois bem. De acordo com entendimento já pacificado nos Tribunais 

Superiores quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da 

mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores 

apresentados na inicial pelo autor como devidos. 3. Assim, considerando 

que o cumprimento da liminar se deu em 03/09/2018 e o pagamento da 

integralidade do débito (R$ 5.804,19) fora realizado em 06/09/2018, dentro 

do prazo legal, conforme comprovante de ID. 15295247, expeça-se o 

competente Mandado de Restituição do veículo, em favor do requerido, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça plantonista, se necessário. 4. Considerando que o 

requerido apresentou contestação, intime-se o autor para, querendo, 

impugnar, posteriormente, remetendo-se conclusos. 5. Ainda, intime-se o 

autor para que informe a conta a serem transferidos os valores 

depositados nos autos. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002528-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

FLAVIO JOSE VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002528-45.2016.8.11.0002 AUTOR(A): FLAVIO JOSE VIEIRA RÉU: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. FLÁVIO JOSÉ 

VIEIRA, propôs a presente ação cautelar de Exibição de Documentos, em 

desfavor BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, ambos devidamente 

qualificados, pugnando pela exibição dos documentos solicitados na 

exordial. 2. Deferida a liminar, efetuada a citação, a parte requerida 

apresentou os documentos pleiteados pela parte autora, que por sua vez 

apresentou a documentação solicitada. 3. É o necessário relatório. Decido. 

4. Observando presentes nos autos elementos probantes suficientes e 

discussão atinente tão somente a direito, não necessitando o feito de 

maior dilação probatória, inclusive, pela própria natureza das cautelares, 

passo ao julgamento antecipado da lide. 5. Cuida-se de exibição de 

documentos, recebida como Produção Antecipada de Provas, sustentando 

o requerente que não possui cópia dos contratos de financiamento 

indicados na exordial. 6. Inicialmente entendo desnecessária a prova de 

negativa de requerimento administrativo para ingresso de ação, em razão 

da Garantia ao acesso à Justiça. 7. Ademais, verifico que a peça inicial 

encontra-se instruída com documentos que evidenciam o laço contratual 

entre as partes. 8. Assim, não restam dúvidas acerca da obrigação do 

requerido em exibir os documentos ao requerente, ou seja, os contratos 

mantidos pela parte, por serem-lhes comuns (artigo 399, III, do Código de 

Processo Civil). 9. Entretanto, mesmo que a requerida tenha apresentado 

os documentos solicitados pela requerente de forma espontânea, entendo 

que devem ser arbitrados honorários advocatícios, inclusive, por 

assemelhar-se à condição de reconhecimento do pedido. 10. Diante do 

exposto, em face dos documentos exibidos pelo requerido, nos termos do 

art. 487, III, “a”, do CPC, RESOLVO o mérito e, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de exibição de documentos feito nesta. 11. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor apontado na inicial (CPC, art. 85 e parágrafos). 

12. Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquive-se. 13. 

P. I. C. 14. Às providências. Várzea Grande, 20 de setembro de 2018. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000152-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS 

(ADVOGADO(A))

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO RONDON MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000152-52.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. REQUERIDO: LEONARDO RONDON MENDONCA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A em face de LEONARDO RONDON MENDONÇA, todos qualificados nos 

autos. 2. Em face do não recolhimento das custas judiciais (4628063) foi 

determinado a parte autora que fizesse o recolhimento no prazo de quinze 
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dias. 3. Devidamente intimado para recolher as custas processuais, a 

parte autora deixou escoar o prazo sem o devido recolhimento (8254324). 

4. É o necessário relatório. DECIDO. 5. Trata-se de Busca e Apreensão 

interposta por PSA FINANCE BRASIL S/A em face de LEONARDO 

RONDON MENDONÇA, todos qualificados nos autos. 6. Verifico que o 

autor, devidamente intimado, não praticou o ato que lhes incumbia, qual 

seja, o recolhimento das custas processuais, em prejuízo ao regular 

trâmite processual. 7. Ademais, dispõe a CNGC que, não havendo o 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será enviado ao gabinete para 

análise acerca do julgamento sem resolução do mérito, com arquivamento 

definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 8. Diante do exposto, por não 

promover os atos e diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a 

presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 9. Sem custas processuais. 10. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 11. P. I. C. 12. Às 

providências. Várzea Grande, 20 de setembro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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